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Hej!
Denne hestebog er 

ikke en tør vejled-

ning i omgang med heste og i at lære at ride. Den skal 

fortælle om det helt specielle ved ridning som en sport 

sammen med et vidunderligt levende væsen. Derfor skal 

den være levende, overraskende og så børne- og heste-

venlig, som det er muligt. 

God fornøjelse med læsningen! Din Ute

Levke med Sir Henry

Levke på 12 år har redet i 5 år. Hun 

får undervisning to gange om ugen. 

Hun er glad, når Sir Henry er i godt 

humør. Hun kan lide at springe og 

spiller desuden violin, fisker og kø-

rer på waveboard. Levkes familie har 

vundet Sir Henry som føl i en lodtræk-

ning. Han har boet hos dem i elleve 

år på deres store gård. Sir Henry kan 

være i rigtig dårligt humør og nægte at samarbejde, men ellers er han 

nervefast og glad for afveksling. 

Madita med Sir Henry

Madita er 13, har redet i 8 år og får 

undervisning to gange om ugen. For 

to år siden gik hun fra Sir Henry til 

sin unge ponyhoppe Gina. Hun rider 

helst dressur, men spiller også klaver 

og kører på waveboard. Madita red 

undtagelsesvis Sir Henry til fotografe-

ringen på ridebanen, fordi Levke ikke 

havde tid. 

Marcel med Nini

Marcel er 12 år, har redet i seks år, 

og får rideundervisning to gange 

om ugen. Han kan godt lide at ride 

i afvekslende terræn, også på flere 

forskellige områder, strand eller bare 

marker. Derudover kan han godt lide 

at fiske, køre på cykel eller spille fod-

bold. Nini er syv år gammel og har 

boet hos Marcel i tre år. Nini reagerer 

ofte nervøst og anspændt, men passer godt på Marcel, er kærlig, hen-

given og kernesund. 

Clara med Sun-

shine (Sunny)

Clara er elleve år 

gammel og har redet 

i syv år. Hun får un-

dervisning en gang om 

ugen, kan lide at ride 

ture og også at springe. Desuden spiller hun klarinet i et orkester og 

ror kajak. Sunny er 21 år og Clara passer hende. Hun har boet i mange 

år sammen med andre ponyer og heste på en gård i Claras nabolag. 

Sunny er meget erfaren og besindig, men kan også være kåd. 

Finja og Katinka

Finja er 13 år gammel og har redet 

siden hun var 4 år. Hun får rideun-

dervisning en gang om ugen og kan 

bedst lide at ride ture ude. Desuden 

spiller hun guitar, tværfløjte og klaver. 

Katinka er 13 år og har boet i løsdrift i 

seks år. Hun er en araberblanding, kan 

godt lide langture, kører gerne i trailer 

og giver tydeligt sin mening til kende.

4



Malte og Aron

Malte er 13 år og har redet i 8 år. 

Han får rideundervisning to gange 

om ugen, men får også undervisning 

af sin hestekyndige far. Han kan lide 

al slags ridning, som går hurtigt eller 

er sjovt, f.eks. springning, Pony Games, 

ringridning eller Horse Ball. Desuden 

kan han lide at fiske og spille musik 

på sit anlæg. Aron (10) har boet hos 

Maltes familie siden han blev født. Som typisk welsh-A-pony er han hen-

given, temperamentsfuld og godmodig. Han er livlig, når han bliver redet 

og går pålideligt for vogn. 

Rosa med Trajan

Rosa er 12 og har ”redet” allerede 

før fødslen, mens hun lå i maven på 

sin mor Ute. Hun holder af at ride tur 

eller uden sadel, men kan også godt 

lide arbejde fra jorden. Hun spiller 

desuden klaver, orgel og fodbold på 

et pigehold. Hendes haflinger, 

Shoshoni (5), var endnu for uerfaren 

til de tre dages fotooptagelser. Derfor 

måtte Rosa ride den skønne Trajan, som er en erfaren, venlig og kræ-

vende læremester for unge ryttere. 

Greta og Kimberly

Greta er 8 år gammel og har ”altid” 

redet. Hun elsker at springe og mest 

af alt terrænspringning. Greta hol-

der af at male, men hun synes også 

svømning og skiløb er sjovt. Hendes 

pony Kimberly er en ældre, erfaren 

ponydame af ukendt, men ædel 

afstamning. 

Charlotte

Charlotte er 16 og har 

som den første læst 

bogen. Hun gav sin 

mor Ute idéer til 

opbygningen, til 

sproget og foreslog 

emner, som hun hidtil havde savnet i hestebøger. Desuden har hun 

sørget for, at vi fik alle vigtige motiver ”i kassen” til fotooptagelserne. 

Som søsteren Rosa har hun ”altid” redet. 

Ina

Ina er syv år og fik lov til allerede 

som baby at ride roligt i skridt sam-

men med sin mor på arabervallakken 

Farou. Hun har gået på rideskole en 

gang om ugen i nogle uger. Ina kan 

også lide at svømme og danse ballet, 

desuden spiller hun eventyr og histori-

er i timevis med sine bedsteforældre. 

De vilde heste

De grå heste i bogen 

er koniks som 

stammer fra Østeuro-

pa. Det er en meget 

robust ponyrace og har 

et stangmål fra 130 

til 140 cm. Konikflokken på omkring 80 heste bor i naturreservatet 

Geltinger Birk ved Østersøen, i nærheden af den danske grænse. 

5



6



Omgang og pasning
Gode ryttere føler sig frem som ved en god samtale. Før man 

kan snakke løs eller ride frit, må man først blive fortrolige med 

hinanden. Derfor er det vigtigt at tage sig tid til at hilse på pony-

en, lægge grime på, få den til at gå med og at strigle den. 

Det er en kunst at få den til at gå ordentligt med. Med lidt træ-

ning følger hesten frit sit menneske, ligesom med hestehviske-

ren. 

Derefter skal den bindes og strigles. Ikke alle heste står lige ro-

ligt. Men alle heste kan lære at slappe af. De begynder at nyde 

strigleritualet, hvis vi går blidt og opmærksomt frem, og tager 

særligt hensyn til deres favoritsteder. 

En afslappet hest vil gerne være sammen med sit menneske, 

den kan lære meget og vil også gerne lade sig ride.
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 Greta bliver stående et par meter fra Kimberly og giver 

ponyen tid til at acceptere hende. Kimberly kigger opmærk-

somt hen imod hende.

 Kimberly tager afslappet en mundfuld græs mere, inden Greta 

kommer hen for at lægge grime på. Havde hun været nervøs eller 

uvillig, ville hun måske have drejet sig væk eller endda være løbet 

væk. 

Fra marken
Hvordan går det?
Hver gang du går hen til en hest, er du i en eller anden 

stemning. Måske er du i godt eller dårligt humør, du er 

syg, føler dig uretfærdigt behandlet eller har problemer 

med venner. Det bedste er, hvis du er udhvilet, glad 

og fornøjet og har rigelig tid til den hest, som du skal 

tilbringe eftermiddagen med. 

Hesten er også forskellig hver dag. Om den er i godt eller 

dårligt humør, afhænger af, hvordan dens dag hidtil er 

gået. 

Har den venner? Bliver den behandlet retfærdigt? Får 

den oplevelser? Får den afvekslende foder og tilstræk-

kelig fritid, plads og motion? Har den ondt? Glæder den 

sig til den næste time og til……. 

Når et menneske går hen imod en hest, er det to helt 

forskellige væsener, som mødes. Den ene går på fire ben 

og den anden på to. Den ene ernærer sig vegetarisk med 

friskt eller tørt græs og urter, den anden måske med spa-

ghetti, tomater og ostemadder. 

Mennesker er jægere, og heste er byttedyr. Mennesker 

kan læse og køre på cykel, lave musik og bruge en mo-

biltelefon. De græder, når noget gør ondt og smiler, når 

de er glade. Heste har en anden form for højt udviklet 

intelligens. Og selvfølgelig har de og viser også følelser. 

De kan lugte vand to kilometer væk og på forhånd føle 

omslag i vejret. De forstår den lette øredrejning hos en 

artsfælle som opfordring til at blive stående. De opfatter 

angst, smerte og glæde ved hjælp af  lugt. Begge arter, 

mennesker og heste, er pattedyr og har brug for artsfæl-

ler for at føle sig sikre og godt tilpas. 
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Gul: Her vil heste gerne berøres.
Orange: Her må kun særligt velkendte personer røre.Rød: Her kan de ikke lide at blive berørt.

Tilladt at røre

 Greta har givet Kimberly grime på. Roligt går den erfarne pony ved 

siden af hende hen til udgangen fra marken. Greta holder fast i træk-

tovet med begge hænder uden at sno det rundt om hænderne.

 Kimberly snuser venligt til Gretas hånd. I dag står ponyen alene i 

folden. Så er det i orden at give hende en godbid, når de hilser. Hvis 

Greta ellers har en med.

Stav
Grime

 Tip: På s. 28 står der, hvordan man kan opdage smer-

ter på hesten

………den næste dag? Forhåbentlig er hesten også til-

freds, i godt humør og glad for at se dig.

Hilse
Din hest kan mærke, også på afstand, om dine tanker 

er hos den. Den kan godt lide, hvis du omkring tre eller 

fire meter fra den stopper op og fra den afstand hilser på 

den. Så kan den i ro og mag indstille sig på dig.

Den er opmærksom på din mindste bevægelse og ved 

straks, hvordan du har det. Du kan også lære at mærke, 

hvordan din hest har det, på afstand, når du går hen til 

den. Går den dig afslappet og nysgerrigt i møde? Eller 

vender den sig væk fra dig?
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