
H
orse in Harmony startede jeg i 
2004, efter at have bestemt mig 
for at lave mine egne individu-
elle træningsplaner til mine to- 

og fi rebenede elever, uden at være bun-
det til et ’system’, som ikke giver plads til 
netop dette.

Alligevel er der selvfølgelig en logisk 
rækkefølge for basisøvelser og mere avan-
cerede skolinger. Forskellen ligger dog i, 
at tilgangen til den enkelte hest altid er og 
skal være individuel.

For at fremme en god omgangstone 
hest og menneske imellem, udviklede jeg 
derfor en tidsvarende og hensigtsmæssig 
basisuddannelse, bestående af øvelser i 
bestemte grundpositioner.

Derved ønsker jeg at give både nybe-

gynderen såvel som den garvede rytter 
muligheden for at tilegne sig eller videre-
udvikle sin hesteforståelse og horsemans-
hip.

Disse grundøvelser er egnet til unge 

og gamle ryttere, erfarne og uerfarne, 
ponymødre og -fædre, terapiheste og te-
rapeuter, rideheste, køreheste, voltigehe-
ste – kort sagt: Alle vil have gavn af at få 
tjekket, om de beskrevne øvelser fungerer 
gnidningsfrit.

GRUNDPOSITIONER
I denne udgave fokuserer jeg på de første 
fi re grundpositioner, som alle hesteejere 
har gavn af.

En grundposition betegner bare et sted 
ved siden, foran eller bag ved hesten, hvor 
træneren placerer sig under pasningen på 
staldgangen, ved at trække hesten ud og 
ind af boksen, på folden osv.

Din position ved siden af hesten vil gøre 
det enten nemmere eller mere besværligt 

SAMSPIL  MELLEM HEST OG RYTTER

SYSTEMATISK 
OPBYGGET 

GRUNDUDDANNELSE

Ute og Irish Cob crossbreed ’Saphir’.

 Tekst & foto: Ute Lehmann
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Dion går i den fjerde grundposition hen over vippen.

Kim sammen med den 4-årige Friser vallak ’Mushu’.

at få hesten til at følge med, stoppe 
eller holde afstand.

Der er mange myter og uenighed 
i den traditionelle horsemanship, 
omkring hvilken position, der kan 
være den, der bliver anset som den 
’dominerende’ position. Nogle si-
ger, at det er, når hesten går bag ved 
træneren, ligesom når den følger 
førerhoppen i fl okken. Andre siger, 
at det er, når træneren går bag ved 
hesten og driver den frem fra denne 
position, som førerhingsten i fl ok-
ken ville gøre.

Men begge gange er idéen base-
ret på, at det er nødvendigt at ind-
tage en ’dominerende’ position og 
fremtoning over for hesten. Denne 
påstand vil jeg gerne sætte spørgs-
målstegn ved.

Efter min erfaring er det nem-
mest at standse eller sætte farten 
ned ved en meget fremad gående 
hest, når føreren går ved siden af 
hestens næsebor eller foran hesten. 
Og omvendt giver det mest me-
ning, at drive bagfra. Oftest ser jeg 
dog det modsætte hos ryttere: Går 
hesten for langsomt, så overhaler 
mennesket og prøver på at hive den 
frem ved at trække i tøjlen – uden 
at være klar over, at positionen sam-
tidigt virker bremsende på hesten. 
Har hesten tendens til at løbe for 
stærkt, så fælder folk ofte bagud, 
lander ved siden af hestens skulder 
og borer fortvivlet deres albue i he-
stens hals og trækker hestens hals 
og hoved skævt til side. I denne se-
rie vil jeg gerne give dig nogle nye 
redskaber for at undgå uharmoni-
ske scener så vidt muligt. 

De sidste mange år har jeg trænet 
hestene og undervist ejerne i at un-
dervise og uddanne deres heste til 
gode manerer, sikre, stabil respons 
på signaler og derved bl.a. formind-
sket udfordringer med stressrelate-
ret adfærd. 

HVORFOR OVERHOVEDET 
ARBEJDE FRA JORDEN
Jordarbejde er ikke kun essentielt 
for at udvikle kommunikation, men 
det er også et meningsfuldt red-
skab til opdragelse – hestens såvel 
som menneskets! Rytteren udvikler 
forståelse for hensigtsmæssig og 
human træning, og hesten vil, efter 
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TRÆNINGSSERIE - MED UTE LEHMANN

en succesfuld gennemført jordtræning, 
kunne håndteres og kontrolleres med 
lette indvirkninger i sin hverdag.

Jeg har oplevet mange gange, at der op-
stod et helt særligt forhold mellem hest 
og ejer, efter de begyndte med jordtræ-
ning. Efter min mening er det blandt an-
dre faktorer, fordi at de kan se hinanden 
an. Se hinandens udtryk. Rytteren kan se 
hesten i øjnene og opdager måske, at he-
sten er utryg eller bange, hvor man havde 
troet, at den var ulydig. De fl este men-
nesker har nemmere ved f.eks. at vurdere 
hestens stressniveau, når de ser dens an-
sigtsudtryk.

En anden kæmpe fordel er, at man kan 
indlære alle bevægelser, som hesten skal 
kunne udføre under rytteren, uden vægt 
på ryggen i første omgang. Dette gør det 
meget nemmere for hesten – og de fl este 
mennesker har også nemmere ved f.eks. 
at se, om en versade er korrekt udført, end 
at mærke det, når de sidder i sadlen.

BASIS KURSUS
I dette forløb udvikler og konsolideres 
skridt for skridt et solidt fundament af 
harmonisk samarbejde. Hesten bliver un-
dervist med fokus på følgende tre områ-
der:

 ✸ FØRE TRÆNING
Gå pænt og ligeudrettet ved siden af 
rytteren, stoppe og bakke ved et let 
tøjlesignal.

Stå stille og afspændt ved al håndtering, 
inkl. for eksempel ved opsadling eller ved 
at løfte ben.

Udføre bagparts- og forpartsvendinger 
fra jorden, samt lette sideførende bevæ-
gelser.

 ✸ LONGETRÆNING
Grundgangarter, overgange og stoppe i 
longen.

MILJØTRÆNING, TILVÆNNING 
Gå roligt hen over eller forbi forskellige 
forhindringer, såsom plastikposer, para-
plyer, presenninger, broer, bomme, vand-
grave, hestetrailer mm., som kan virke 
frygtindgydende på nogle heste.

Rytteren bliver undervist med fokus på 
følgende områder:

 ✸ INDLÆRING, ADFÆRD 
OG EFFEKTIV TRÆNING
Udvikle eller forbedre evnen til at gøre 
brug af forskellige grundpositioner for 
effektiv basistræning.

Udvikle eller forbedre evnen til at vurdere 
hestens uddannelsesniveau og derved 
tilpasse både tilgang og kravene for at 
undgå fysisk eller mental overbelastning 
af hesten.

Generelt er det vigtigt at huske i trænin-
gen, at først når en respons er indlært, ud-

fordrer og afprøver vi den ved at præcisere 
eller højne sværhedsgraden af opgaven 
– gør vi dette for tidligt, kan det udløse 
stress, frustration og modstand. Jeg op-
lever mange gange, at der bliver forlangt 

for meget, for tidligt, for hurtigt,
medfører det, at forholdet mellem hest 

og træner bliver suboptimalt påvirket.
Lad os se på de følgende øvelser med 

dette in mente.

UDSTYR
Udstyret består af en almindelig veltil-
passet staldgrime og et godt reb med 
min. 2 m længde.

Du kan også bruge en rebgrime, men 
det behøves ikke.

En 120 cm lang dressurpisk, gerne i 
hvid eller lys farve, udgør en god diriger 
stav til dette arbejde.

Min erfaring er, at heste meget nem-
mere responderer på visuelle signaler, 
når der bliver anvendt lyst udstyr. En 
hvid plastik- eller stofpose sat på en pisk 
eller stick giver også en meget god eff ekt 
og fører ofte til, at hesten bliver mere 
opmærksom på signalet. Dette redskab 
kalder jeg for et ’fl ag’ – og jeg bruger det 
selv meget under indlæring af grundpo-
sitionerne.

ENKELT UDSTYR 
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GRUNDPOSITION 1
Rytteren går ved siden af hestens mule 
med en armlængdes afstand. 

Hesten lærer i denne position, at den 
ikke må overhale men skal gå pænt og li-
geud rettet ved siden af sit menneske. 

Der bliver trænet at gå frem, stoppe og 
bakke. Hesten lærer at følge en invitation 
af rytteren, som fører langsomt hånden 
med tøjlen/træktovet frem, sammen med 
en klar intension, som svarer til en fore-
stilling om, hvad man gerne vil have he-
sten til at gøre. Når hesten begynder at gå, 
følger rytteren med.

Hest og rytter er i samme position hele 
tiden og bevæger sig som ’én krop’.

Følger hesten ikke invitationen, så kan 
der bruges en let berøring med dressurpi-
sken bag ved rytterens ryg.

Når hesten skal stoppes, bliver pisken 

eller fl aget fl yttet frem og vist til hesten 
med en stor fl ydende bevægelse. Signalet 
placeres en god armlængde foran hestens 
bringe. Stopper hesten ikke, kan du tappe 

med pisken på bringen for at gøre hesten 
opmærksom på signalet.

Arbejde fra begge sider øger begge par-
ters fl eksibilitet og fører til symmetrisk 
træning af bevægelighed og opmærksom-
hed.

For at skabe afstand lærer rytteren at 
bruge et blidt håndsignal for at fl ytte he-
stens hoved til side. 

Vend håndfl aden nedad og kom blidt i 
kontakt med siden af hestens hoved. Åbn 
derefter din arm til siden, som om du la-
ver et svømmetag og skub hestens hoved 
blidt men bestemt væk fra dig.

Det er vigtigt at være opmærksom på, 
at skulderen skal fl ytte sig og hesten ikke 
kun drejer hovedet væk.

Denne position anbefaler jeg til de si-
tuationer, hvor du går med din hest fra A 
til B.

KOM I GANG!

Grundposition 1 set bag fra.Grundposition 1 set fra siden.

Grundposition 1: Kim fl ytter Mushu til siden.

TRÆNINGSSERIE 2
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TRÆNINGSSERIE - MED UTE LEHMANN

GRUNDPOSITION 2
Hest og rytter står over for hinanden, rytterens 
fødder står på linje med hestens baghove og 
forhove. Hesten lærer at holde afstand og følge 
med rytteren, som går baglæns og inviterer he-
sten til at følge med, og derefter lærer hesten at 
stoppe og bakke, mens rytteren går frem. 

Der er hele tiden en god armlængdes afstand 
mellem hest og rytter. En ekstra udfordring kan 
være at synkronisere med hestens bevægelser. 
Følger hesten ikke med, så gå lidt ud til siden 
for at få den til at fl ytte skulderen først. Stop-
per hesten ikke, så kan du vifte med pisk eller 
fl ag og derefter tappe på bringen igen. Hesten 
lærer hurtigt at holde afstand og stoppe, når du 
stopper.

Denne position er nyttigt i mange situationer 
i hverdagen: Håndtering ved smed eller dyrlæge, 
på vej ud eller ind i boksen, for at positionere 
hestens ben til en mønstring, mm.

Når du vil arbejde med kapsun og stille og 
bøje hesten fra jorden af, er denne position fan-
tastisk velegnet til at kunne se og forme hestens 
krop. Grundposition 2 er vigtig som grundlag 
for forskellige andre øvelser og håndteringssi-
tuationer:

 ✸ STATUE
En meget vigtig øvelse er ’Statue’. Hesten lærer 
at stå selv, roligt og afventende, med mindst 
2 meters afstand til rytteren. Er denne øvelse 
forstået og veletableret, kan den udvides til, at 
rytteren f.eks. går rundt om hesten, mens den 
stadig står stabilt og trygt stille.

For at lære hesten at stå ’parkeret’, fl ytter du 
hesten tilbage på samme plads, når den går sin 
vej og roser den derefter.

 ✸ ELEVATOR
Hesten lærer at slippe i overlinjen og sænke 
halsen ved at følge et let nedadrettet signal i 
grimen/tøjlen. 

 ✸ FLYT BAGPART
Du kan lære hesten at fl ytte sig fra let pres 
til siden, ved at du står i grundposition 2 og 
tapper med pisk eller fl ag på bagbenet, indtil 
hesten fl ytter sig til siden. Stil hesten lidt til den 
indvendige side.

GRUNDPOSITION 3
Hesten lærer at gå pænt bag ved rytteren med 
ca. 2 meters afstand igennem en smal passage, 
som f.eks. stalddøren. Husk at holde øje med 
hesten, mens den befi nder sig bag ved dig i pas-

Grundposition 2. 

Træning på staldgang: Gå langsomt ud af boksen.

Grundposition 2: øvelsen ’Statue’.
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Hvorfor slæber du stadig rundt med en trillebør ude på 
folden, uden at få alle pærerne med ind. 
Med en foldrenser fra Søholm går det trivielle og hårde 
arbejde som en leg og folden e� erlades helt ren.

Ellingevej 23, 4573 Højby
Tlf. 60 64 70 20

www.foldrenser.dk
Find os på Facebook
www.facebook.com/foldrenser

sagen! 
Lær hesten at holde afstand ved at 

standse op og bakke den tilbage, hvis den 
kommer for tæt på.

GRUNDPOSITION 4
Hesten lærer at bevæge sig med en pisk 
længdes afstand til rytteren.

Pisken ligger på hestens ryg eller bag-
part, rytteren roterer let i kroppen og hol-
der reb/tøjlen med venstre hånd på ven-
stre volte. (se billedet)

Er hesten meget fremmadsøgende, så 
start på en volte. Er hesten tøvende og 
langsom – start ud med lige linjer! Når du 
skal bede hesten om at gå frem, løfter du 
pisken og tapper let på bagparten oppe-
fra. Når hesten skal stoppe, løfter du pi-
sken op, fører den frem hen over hestens 
hoved og sænker den ned med en god 
armlængdes afstand foran hesten som en 
slags jernbanebom. Standser hesten ikke, 
så bevæg pisken eller fl aget lidt op og ned 

eller tap evt. mod bringen.
Øv både lige linjer og volter i denne 

position. Det er meget nemt at lave en 
blid overgang til longearbejde, når denne 
position sidder i skabet! Får du lyst til at 
prøve kræfter med nogle agility forhin-
dringer, så er det også denne position, du 
få meget glæde af, da du kan give hesten 
mere plads og samtidigt holde godt øje 
med dens reaktioner.

Når disse fi re grundpositioner fungerer 
for dig og din hest, hvilket for det meste 
ikke tager længere tid end et par lektio-
ner, så kan du øve videre med at skifte fl y-
dende i mellem de forskellige positioner.

Du kan f.eks. starte på venstre volte i 
den  erde grundposition og skifte volte 
ved at gå over til anden position, hvor du 
går baglæns væk fra hesten og derefter 
drejer af i  erde position igen i den nye 
retning.

Der er et utal forskellige kombinatio-
ner, og når det hele virker, så behøver vi 

ikke længere at ’træne’ det.
Vær dog opmærksom på, at tingene 

altid skal fungere. Hvis mine heste f.eks. 
ikke stopper i første grundposition på vej 
ind fra folden, så træner jeg dette med det 
samme for at følge op på det. Dette sikrer 
mig, at tingene virker, når jeg pludselig 
får brug for dem. Det giver jo ingen me-
ning for hesten, at den kun skal opføre sig 
pænt om tirsdagen i rideundervisningen. 
Reglerne skal være ens alle steder og det 
er dit ansvar, at du sørger for at hesten 
overholder de grænser, som du sætter - til 
enhver tid.

Grundposition 3: Kim og Mushu træner at gå i gennem en smal dør. Grundposition 4 fra siden.

SERIEN 
FORTSÆTTER
I næste nummer fortsætter serien 
med de tre sidste grundpositioner, 
som lærer hesten at blive ført i 
mellem to tøjler, forbereder arbejdet 
med lange liner, ground driving 
eller dobbellonge. Et uundværligt 
redskab for ungheste eller rideheste, 
som skal omskoles.

www.horseinharmony.dk
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