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FAGLIGT     Specifik træning af hesten

Der er mange mobiliserende 
og gymnasticerende øvelser fra 
jorden, du selv kan lave med din 

hest. I artiklen her kommer heste-
fysioterapeut Rikke Riis fra firmaet 
Equifysio.dk med en række forslag 

til øvelser du kan lave 

AF RIKKE RIIS, EQUIFYSIO.DK

FOTO: RIDEHESTEN.COM/ANNETTE BOE ØSTERGAARD

 Specifik træning i form af daglige supplerende øvelser 
fra jorden giver et effektivt træningsresultat. På bag-
grund af dette har jeg forsøgt at lave en oversigt over 

hvilke øvelser der skal laves afhængig af hestens funktionelle 
problem og eksteriør. Øvelserne er en blanding mellem dy-
namisk stabilitetstræning, mobilitetstræning, udspændings- 
og refleksøvelser.

Sikkerhed frem for alt
Under udførelse af øvelserne gælder sikkerhed frem for alt! 
Stå på et skridsikkert underlag, brug sikkerhedssko – pas på 
fingrene ved gulerodsøvelser! Alle øvelser skal udføres lang-
somt. Husk at rose hesten når den udfører øvelsen korrekt, 
og siger hesten fra så start med en mindre bevægelse – lidt 
har bestemt også ret!

Før du går i gang…
Generelt er det en god idé at teste øvelserne på begge sider af 
hesten, og der hvor det er sværest for hesten at udføre øvelsen, 
laves der f lere gentagelser. Start alle øvelser med at hesten til 
dels står lige med for- og bagben (i hvert fald forben!). Flytter 
hesten sine ben med rundt efter gulerødderne kan man pla-
cere hesten op ad en væg som støtte. 3 x 3 x 3 sek. betyder at 

øvelsen skal udføres 3 gange om dagen og gentages 3 gange 
og positionen skal holdes i 3 sekunder. Øvelserne kan udfø-
res både før og efter træning – dog er der mere bevægelighed 
muskuloskeletalt når hesten er varm.

Effekten af dynamisk stabilitetstræning efter skader er god, 
men ved muskuloskeletal skade eller neurologisk diagnose, 
så tal med din egen dyrlæge angående opheling før du påbe-
gynder træningen. 

Har hesten nedsat balance og kropskontrol, så start forsigtigt 
med små bevægelser i forhold til gulerodsøvelserne.

Her er hvad du skal bruge.

BEVÆG 
OG TRÆN 
DIN HEST

Rikke Riis er uddannet dyr-
lægeeksamineret hestefy-
sioterapeut og hesteoste-
opat. Derudover er hun 
uddannet human fysiotera-
peut på fysioterapeutsko-
len i Århus. Rikke driver 
firmaet Equifysio.dk, hvor 
hun tilbyder behandling af 
såvel hest som rytter.

Rigtig god fornøjelse!
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1. ØGET RYGSVAJ
Hesten er ofte muskelfattig bag skulder-
bladet og er markeret og spids omkring 
8.-12. brysthvirvel pga. manglende mu-
skulatur. Hele hestens brystkasse er sæn-
ket og den har svært ved at lægge sig frem 
og række sig – i stedet tenderer den til at 
stå højt i fronten og gå bag lod, hvorefter 
ryggen deaktiveres. En hest med dette 
symptombillede kan være ”delt i to” og 
bagbenene har svært ved at komme frem 
og ind under kroppen.

Klø på brystben i g jordlejet: Kig på 
rygsøjlen imens øvelsen udføres og hvis 
torntappene i sadellejet bevæger sig op 
i vandret er målet nået. Positionen skal 
holdes i 10 sekunder og sænker hesten 
ryggen må man endnu engang stimulere 
i gjordlejet. Hvis hesten slet ingen reak-
tion har, kan man anvende den bagerste 
del af en hovrenser/kuglepen og føre den 
langs hestens nederste del af brystbenet. 
Er hesten gjordsur, så pas på bagben! Det 
skal være hyggeligt – så start bare med at 
lægge hænderne i sadellejet og samarbejd 
derefter med hesten så ryggen langsomt 
hæves. Antal repetitioner: 3 x 3 x 10 sek.

Gulerodsøvelse til bringe – knæ – kode: 
Rent biomekanisk hæver den forreste del 
af brystkassen sig ved disse øvelser, og jo 
dybere øvelserne udføres, jo mere bliver 
overlinjen udspændt. Man kan placere sin 
hånd på hestens næseryg, så hoved og hals 
holdes lige under udførelse af øvelserne. 
Hvis hesten begynder at bøje det ene eller 
begge forknæ for at nå guleroden – start 

forfra og gør øvelsen lettere for hesten ved 
at forvente mindre bevægelighed før gu-
leroden fanges. Antal repetitioner: 3 x 3 
x 3 sek.

Fremadføring af forben: Funktio-
nelt sættes der stræk på bageste del af 
ledkapslen i skulderen og på de musk-
ler, der trækker forbenet tilbage. Tilmed 
udspændes der fascier langs rygsøjlen på 
hesten. Heste med en spændt overlinje er 
ofte stramme i fremadføringen af forben. 
Antal repetitioner: 3 x 3 x 30 sek.

2. KARPELÆND:
Torntappene står i en bue i lænden, og 
hesten er ofte meget spændt eller har de-
cideret buler i lændemuskulaturen. (Bu-
lerne kan også opstå hvis sadlen ligger i 
bagvægt og muskulaturen i sadellejet er 

svundet). Ved karpelænd er hoftebøjerne 
enormt stramme og hesten har tendens 
til at stille sig med bagbenene langt inde 
under sig. I ridningen vil den stemple bagi 
og sandsynligvis stampe i galop. 

Stræk bagben bagud: Det kan være en 
god idé at placere hestens bagben oven 
over dit eget knæ – på den måde er man fri 
for at løfte hele benet, og man kan regu-
lere stillingen ved at strække eller bøje sit 
eget knæ. Der udspændes på de stramme 
hoftebøjere og hesten får derved større 
mulighed for neutralstilling i lænden. 
Øvelsen er også beregnet især til heste, 
der laver meget samlende arbejde. Antal 
repetitioner: 3 x 3 x 30 sek.

Refleksøvelse så lænden svajer: Placér 2 
kuglepenne på hver side af hestens rygsøjle 
lige oven over hårhvirvlen (som vist på 
billedet) eller nogle cm længere fremme. 
Kør langsomt pennene 10 cm nedad, så 
hesten svajer i lænden. Vær yderst forsigtig 
da nogle heste reagerer kraftigt på refleks-
øvelsen! Hvis man har en sensitiv hest er 
fingernegle at foretrække frem for kugle-
penne. Antal repetitioner: 3 x 3 stk.
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Gulerodsøvelse til hoftekanten: He-
sten vil svaje lænden for at nå gulero-
den, hvilket er at foretrække når hesten 
har karpelænd. Derudover laver hesten 
en maksimal sidebøjning i hvirvelsøjlen 
som smidiggør overlinjen – især i bøjnin-
ger. Øvelsen anbefales ikke, hvis hesten 
har kissing spines eller hvis den er meget 
muskelfattig i sadellejet. Antal repetitio-
ner: 3 x 3 x 3 sek.

Løft halen lige op i lodret: Halen er ofte 
enormt stram at løfte når hesten har kar-
pelænd. Da haleroden er en forlængelse 
af korsbenet, kan man ved hjælp af små 
mobiliserende øvelser sagtens løsne struk-
turerne omkring korsbenet og overgangen 
til lænden. Lav små vip med halen op mod 
hestens ører. Antal repetitioner: 30 stk.

3. MUSKELFATTIG OG 
MANGLENDE OVERLINJE:

Refleksøvelser bagpart: Placér to kug-
lepenne på hver side af bagparten (ca. 10 
cm ud fra den nederste del af korsbenet 

eller der hvor haleroden begynder). Kør 
derefter langsomt ned og hesten vil runde 
ryggen, og bækkenet kipper, så bagbe-
nene har lettere ved at komme ind under 
hesten. Hvis du har en sensitiv hest, an-
vend da fingernegle eller bare klø hesten 
i området. OBS: Pas på bagben – start 
forsigtigt og stil dig uden for skudlinjen! 
Antal repetitioner: 3 x 3 x 3 sek.

Træk halen 45 grader nedad: Udfør be-
vægelsen som små mobiliserende træk. 
Hesten skal slappe af imens ellers har du 
for meget fat! Antal repetitioner: 30 stk.

Dyb gulerodsøvelse: Placér dig selv med 
ryggen mod hestens sadelleje – tag en gu-
lerod i den udvendige hånd og før gule-
roden ned i kodehøjde. Når hestens mule 
er i kodehøjde skal man langsomt bevæge 
guleroden ud til siden. På den måde laver 
hesten en maksimal sidebøjning og run-
ding af hvirvelsøjlen. Antal repetitioner: 
3 x 3 x 3 sek.

4. LANG LÆND OG 
BAGBEN BAGUD:

Udfør øvelserne 3abc.

Bagben strækkes frem: Man kan enten 
blive på samme spor som forhov på samme 
side, men det er fint at veksle mellem en 
hov til højre eller en hov til venstre for 
forhov – alt afhængig af hvor hesten er 
mest stram. Ved øvelsen sættes der stræk 
på balde- og hasemuskulatur samt ner-
vevæv. Udfør evt. øvelsen i hugsiddende 
position, så er du fri for at løfte så meget. 
Antal repetitioner: 3 x 3 x 30 sek.

Refleksøvelse på korsben: Vend hov-
renseren om og anvend denne side til at 
trykke og køre en bevægelse fra haleroden 
og ca. 20 cm frem og op mod ørerne, så 
lænden krummer og bagbenene trækkes 
ind under hesten. Antal repetitioner: 3 x 
3 x 30 sek.

5. STRAM OVERLINJE:

Udfør øvelserne 1bc og 3ac.
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6. SKÆVT BÆKKEN:

Refleksøvelse på modsat bagpart: Ved 
øvelsen sker der en sidebøjning af ryg-
søjlen og et bækkenkip, hvor bagparten 
trækkes let ind under hesten. Placér en 
kuglepen mellem hoftekanten og hale-
roden på modsatte bagpart ift. hvor du 
står. Kør kuglepennen i en bue (som vist 
på billedet) ind mod korsbenet/hestens 
midtlinje. Ved skævt bækken reagerer he-
sten sandsynligvis ikke ens, stimulér kraf-
tigere og lav f lere gentagelser i den side 
hvor hesten har nedsat reaktion. Antal 
repetitioner: 3 x 3 x 3 sek.

Udfør øvelse 3c.

7. UENS BØJNING AF 
HESTEN UNDER RIDNING:

Gulerodsøvelse til bøjning af hals: Pla-
cér guleroden 10-15 cm over hestens albue 
– vær opmærksom på at hesten anvender 
en jævn sidebøjning i halshvirvlerne, så 
den ikke udelukkende roterer i nakken. 
Antal repetitioner: 3 x 3 x 3 sek.

Udfør øvelse 3c.

8. BAG LOD ELLER  
SVÆRT VED AT RÆKKE SIG: 

Gulerodsøvelse med vandret hals: Sørg 
for at hesten bliver stående og placér der-
efter guleroden foran hesten som vist på 
billedet. Målet er at ryg, hals og hoved 
nærmest er vandret. Hesten må ikke 
lægge hovedet på sned under udførelse af 
øvelsen. Antal repetitioner: 3 x 3 x 3 sek.

9. UNDERHALS ELLER 
UNDERUDVIKLET 
OVERLINJE I FRONT:

Udfør øvelserne 1b, 3c og 7a.

10. HOVED PÅ SNED:

Gulerodsøvelse med ren sidebøjning: 
Hvis hesten har hovedet på sned roterer 
den i nakkehvirvlerne i stedet for at lave 
ren sidebøjning. Sørg for at øvelsen fore-
går i hestens normale hovedhøjde for at 
undgå rotation. Vær opmærksom på at 
hesten under øvelsen får guleroden uden 
at rotere i nakken. Antal repetitioner: 3 
x 3 x 3 sek.
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T E M A   /   A LT E R N AT I V  T R Æ N I N G  A F  H E S T E N , D E L  1

Equifysio Rikke Riis.
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Equifysio Rikke Riis, der er tilknyttet Horsedoc, giver her gode 
råd til, hvordan man kan give sin hest en stærk ryg og stramme 
mavemuskler med en indsats på 10 minutter om dagen. Og så 
kan Equiband og longearbejde være med til at lave den vigtige 

afvekslende træning f.eks. ved brug af bomme

En sund hesteryg er en forudsætning for at bevare 
det rygsving, som hesten er født med. Og hvad er 
så en sund hesteryg? Equifysio Rikke Riis forklarer: 
– Det er en ryg, hvor vi har en dejlig god respons 
på reflekserne, men det er også en ryg, hvor der 
er masser af ledbevægelighed, al den ledbevæge-
lighed hesten nu har, det er jo absolut individuelt. 

Musklerne i hestens overlinje skal være velud-
viklede og effektive. Med effektivt menes, at de 
anvendes korrekt, og ikke er en muskulatur, som er 
opstået på grund af spændinger i hestens overlinje. 
For at opnå en ledmæssig sund hesteryg er det vig-
tigt, at hesten bliver styrket i den rette holdning.  
– Det er klart, at så snart der kommer en rytter oven 
på hesten, plus en sadel, som også nogle gange 
kan være lidt et irritationsmoment, især hvis den 
ikke passer helt så godt, så vil det påvirke hestens 
rygsving. Derfor skal vi sørge for, at hesten har det 
rigtig godt i overlinjen, og kan bevare det sving den 
havde, dengang man tilred den som 3- eller 4-års. 
Rygsvinget er nogle gange netop det, der går tabt i 
uddannelsen af hesten, forklarer Rikke. Og hun op-
fordrer alle ryttere i alle discipliner på alle niveauer 
til at holde fokus på, at hesten skal være løsgjort 

og afspændt i overlinjen. Når man beder den om 
det. Kan hesten være lige så afspændt, efter den 
har været spændstig, så er der balance i det mu-
skulære system.

Aktivér hesten på stald
Man kan selv udføre nogle øvelser med hesten inde 
på stald, hvor man aktiverer hestens overlinje og 
kontrollerer, hvordan hesteryggen fungerer. Det 
gør man ved en enkel påvirkning af hestens refleks-
system. Det kan gøres i forbindelse med opsad-
ling, inden man sadler hesten, og det er helt simple 
øvelser, som forskere har fundet frem til, har den 
ønskede effekt. (Kilde: (Clayton & Stubbs, 2010) 
Activate your horses core).

Man kan jo ikke sætte sig i sadlen og forvente, at 
hesten går med masser af rygsving, hvis den ikke 
har bevægeligheden i overlinjen. Så test hestens 
bevægelighed, inden man forlanger/forventer no-
get af hesten, den ikke kan honorere, opfordrer fy-
sioterapeuten.

Når der kommer vægt på hestens ryg, vil den 
sænke sig en smule, så det kræver noget mere 
styrke omkring mavemuskulaturen at holde ryg-

TRÆN DIN 
HEST I  STALD 

OG LONGE

TEKST OG FOTO: BRITT CARLSEN
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gen i en optimal position. – Heste, der er utrænede eller over-
vægtige, kan komme til at virke svajryggede, da tyngdekraften 
også har indflydelse på overlinjen. Og så er der risiko for, at 
hesten kan udvikle rygproblemer som tætsiddende torntappe, 
forklarer Rikke. En trænet hest, der er styrket i den forkerte 
holdning, altså hvor ryggen er sænket, har også større risiko 
for at udvikle kissing spine. Dette sker umiddelbart, hvis der 
bliver forlangt for højt stillet hals, uden at ryggen kan bære 
at arbejde i den position, eller hvis rytteren bare ikke formår 
at ride bagparten ind under hesten, så ryggen løftes. Har man 
en hest med ringe bevægelighed i rygsøjlen, og som samtidig 
ikke har udviklet muskulatur i området, kan det have alvorlige 
konsekvenser.

Stå stille og bevæg overlinjen
Når man laver refleksøvelser på hesten de første gange, skal 
man naturligvis passe på med ikke at stå lige bag hesten. Rik-
kes hest har hun kendt i 11 år, og han kender øvelserne, så hun 
kan stå bag ham.

– Det man gør er, at man, der hvor halen har sit udgangs-
punkt, går 10 cm ud og 10 cm op, og så klør man lige så stille 
indtil der sker en respons. Det man ser er, at mavemusklerne 
bliver aktiveret og ryggen kommer mere og mere op. Og så 
har man en hest med løftet ryg. Det er jo der, vi skal hen, når 
hesten skal ind at lave piaffe og passage, hvor bækkenet skal 
kippe ind under hesten, og bagbenene skal være mere ind-
undergribende, så skal den kunne runde i ryggen, og det skal 
den rigtig gerne kunne, mens vi sidder på den, forklarer Rikke.

Sker der ikke noget, når man aktiverer reflekspunkterne, 
kan det have flere årsager. Det er ikke kun et spørgsmål om, at 
den er lidt død i refleksen, fordi den er stiv i musklerne i bag-
parten, det kan også skyldes rygproblemer som f.eks. kissing 
spine, facetledsartrose eller evt. muskelproblemer. Spændt 
muskulatur kan opstå, når hesten ikke er eftergivende og løs-
gjort under træning – eller når man har forlangt for meget af 
bevægeapparatet ift. træningstilstanden. 

Omvendt så bliver refleksresponsen bedre, hvis hesten er i 
god træning, med en effektiv korrekt muskelsætning.

T E M A   /   A LT E R N AT I V  T R Æ N I N G  A F  H E S T E N , D E L  1

Equifysio Rikke Riis kan aktivere hestens reflekspunkter, og på 
den måde kontrollere bevægeligheden i hestens hvirvelsøjle, og 

samtidig er det en god træning inden ridning, fortæller hun.

Gulerodsøvelsen strækker hestens overlinje.

›››
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Rikke er uddannet 
dyrlægeeksamineret 

hestefysioterapeut i 2011 hos 
Danske Hestefysioterapeuter. 
Derudover er hun uddannet 

professionsbachelor i fysioterapi 
fra Århus Fysioterapeutskole 2009. 

Hun har tidligere fungeret som privat 
praktiserende fysioterapeut hos 

henholdsvis Fysiocenter Århus N og 
hos Galten Fysioterapi og Træning. 
Derudover er hun uddannet Stott®-

pilates-instruktør.
Baggrunden for fysioterapi tager 

udgangspunkt i evidensbaseret viden 
og forskning. Rikke sørger løbende 
for at holde sig opdateret indenfor 
nyeste viden ved at deltage i kurser 
og kongresser både i Danmark og 

England.
– På konkurrencebanen deltager 
jeg oftest i dressur, men springer 
i det daglige for variationens og 

spændingens skyld! fortæller hun.
Rikkes hest, som bruges her i artiklen, 

er Kjærholm’s Annan, en vallak 
på 11 år efter Loudini (opdr. Erik 

Rasmussen).

OM RIKKE RIIS

Vi ønsker alle
en glædelig jul og 

et godt nytår

RELAX

HORSE-TRAINER
 Norman Nielsen, tlf. +45 40 44 94 00 

e-mail : ht@horse-trainer.dk
www.horse-trainerproducts.com

DEN TOTALE LØSNING TIL WELLNESS, 

REHAB OG GENOPTRÆNING

SPA

SUN

WALK
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Sidebøjninger og reaktion for schenklen
– Når vi træner, forlanger vi, at hesten skal lave en sidebøj-
ning af rygsøjlen både til den ene og til den anden side. Det 
sker f.eks. i traverser og versader, eller når den rammer en 
kortside. Derfor er det relevant at finde ud af, om der er lige 
stor bevægelighed i rygsøjlen til både den ene og den anden 
side, og det findes der også nogle øvelser til, fortæller Rikke, 
som lader en finger glide fra ca. 10 cm fra hoftehjørnet og ud 
mod det samme reflekspunkt, som hun aktiverede tidligere. 
Resultatet er, at hesten aktiverer bugmuskulaturen, løfter og 
drejer i rygsøjlen.

– Det jeg gerne vil nå frem til er, jo mere reaktivt refleks-
systemet er, jo bedre reagerer hesten for schenklen. Rikke 
demonstrerer ved at prikke ind i schenkellejet, og så ser man 
tydeligt, at hesten aktiverer sine mavemuskler og løfter ryg-
gen op i vandret. 

– Vi skal ikke sætte os tungt ned i sadlen og trykke ryggen 
væk under hesten. Vi skal i stedet have fornemmelsen af, at 
hestens ryg og brystkasse ”vokser op under os”, når vi lægger 
schenklen til og forlanger fremdrift og samling. 

Der findes adskillige refleksøvelser, men de nævnte er de 
mest relevante for at få bevægelse i hestens overlinje uden 
belastning. 

Gulerodsøvelser
Gulerodsøvelser anvendes også til at teste ledbevægelighe-
den primært i halshvirvelsøjlen, men også resten af overlin-
jen. Jo sværere øvelsen bliver, før hesten kan fange guleroden, 

jo mere aktiveres korsetmuskulaturen, og jo mere smidighed 
forlanges der, som igen påvirker ”den sunde ryg” positivt. 
Begge former for øvelser kan laves i forbindelse med strig-
ling og opsadling, så man behøver ikke bruge meget ekstra 
tid for at få øvelserne til at indgå i den daglige arbejdsrutine. 
Med gulerodsøvelserne får man lige lavet et tjek af bevæge-
ligheden i hestens halshvirvelsøjle. 

– Hesten skal stå nogenlunde lige med forbenene. Jeg kører 
egentlig bare godbidden om til albuen på hesten, og så vil jeg 
gerne have, at han ligesom dvæler i bevægelsen og holder 
den i ca. tre sekunder ad gangen. Dette gøres til begge sider. 
Det er super relevant i forhold til, at vi forlanger bøjning af 
hesten til begge sider, og jo mindre volte, jo større bøjning. 
Øvelsen er selvfølgelig overdrevet i forhold til, hvordan man 
egentlig rider. Men denne øvelse er igen med til at bevare al 
den ledbevægelighed hesten har op igennem uddanelsen og 
ind i de ældre år af hestens liv. Disse øvelser vil også kunne 
fremme ledbevægeligheden (såfremt det er muligt alt efter 
diagnose), hvis hesten har været skadet i området enten led- 
eller muskelmæssigt, og derved har mistet ledbevægelig-
heden. Jeg anvender både refleks- og gulerodsøvelser til en 
del af mine patienter, der har nedsat funktion i hvirvelsøjlen, 
med ret god effekt.

De følgende øvelser er også medvirkende til at løsgøre he-
stens overlinje. Rikke fører godbidden ind til bringen, videre 
ned til hestens knæ, og derefter ned til koderne. Man skal 
sørge for, at hestens hoved og hals er nogenlunde lige, når 
man laver øvelsen.

T E M A   /   A LT E R N AT I V  T R Æ N I N G  A F  H E S T E N , D E L  1

Ved at aktivere hestens reflekspunkter kan man kontrollere bevægeligheden 
 i hestens overlinje og samtidig også bruge øvelserne til at øge bevægeligheden.  

Hesten vil aktivere sine mavemuskler og løfte ryggen.



RIDEHESTEN  h  12/18 73

Den glade overlinje
Når hesten arbejder under rytter, bliver dens overlinje fra nak-
ken og ud til bækkenet aktiveret. Når hesten løfter hovedet, så 
vil den som regel sænke ryggen og omvendt. – Det er derfor, 
vi bør ride hestene lange og dybe i starten af træningen, så er 
ryggen oppe, og der kommer masser af sving i hele overlin-
jen. Derved kan vi, når hesten er klar til det, forlange en hø-
jere form alt afhængig af, hvilket niveau hesten er nået til. Det 
handler derfor om, at ryggen skal være løftet samtidig med, 
at hesten er rejst i fronten. Det er jo der, hvor dilemmaet nogle 
gange kommer ind, derfor er det super relevant, at hesten 
er så stærk i bug- og rygmuskulaturen, at den kan blive ved 
med at holde ryggen oppe samtidig med, at fronten er løftet, 
fastslår Rikke Riis. 

Hun oplever af og til, at ryttere, som overværer en af hen-
des demonstrationer, går topmotiveret hjem og prøver det af 
på deres heste, og så ringer de og siger: Min hest kunne slet 
ikke det der.

– Nej, selvfølgelig kunne den ikke det, understreger Rikke, I 
må ikke forlange, at jeres heste kan gøre lige nøjagtig det her, 
men jeg synes, det er mega relevant, at man øver sig – prøver 
gulerodsøvelserne, prøver refleksøvelserne, så hesten bliver 
aktiv i dens bugmuskulatur, så ryggen kommer op og overlinjen 
bliver glad, der kommer masser af bevægelighed i hesten. Jo 
flere gange vi gør det, jo mere gymnasticeret vil hesten blive.

Heste med store gangarter og stort rygsving kan blive 
bedre for rytteren at sidde på, når der er bevægelighed igen-
nem hele hvirvelsøjlen. En veltrænet overlinje kan også fore-
bygge diverse træningsrelaterede diagnoser i rygsøjlen. 

– Har hesten en ubevægelig og usmidig ryg, hvor musklerne 
er meget spændte, så koster det ekstra kræfter af hestens 
ben, når den bevæger sig. – Jeg siger ikke, at vi undgår ska-
der i benene, men det er i hvert fald mindre hårdt for hestens 
ben, så snart vi har en dejlig, glad ryg.  h

Sidebøjning er en kontrol af, om hesten er lige smidig  
og bevægelig i begge sider af halsen.

Jeg siger ikke, at vi undgår skader i benene, men 
det er i hvert fald mindre hårdt for hestens ben, 
så snart vi har en dejlig, glad ryg
RIKKE RIIS
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Equifysio Rikke Riis.

I longearbejdet skal hesten arbejde afspændt i overlinjen og spore korrekt. Så kan man 
variere træningen med mange overgange mellem gangarterne og temposkift. 

• Det giver variation i træningen

• Vi bevarer løsgjortheden af overlinjen 

• Vi får noget mere ledbevægelighed og noget mere muskelstyrke

• Vi træner uden belastning på rygsøjlen

FORDELE VED LONGERING OVER BOMME/CAVALETTI
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Afvekslende træning kan være longetræning, og gerne over 
bomme. Skal træningen have en ekstra dimension, kan det 

gøres ved brug af Equiband

Hesten skal uddannes på en sådan måde, at den er 
glad og sund med sin træning. For at opnå dette kan 
det være en rigtig god løsning at lave noget alterna-
tiv træning med hesten udover den almindelige ri-
detræning. Alternativ træning kan være konditions-
træning i naturen eller på en stor udendørsbane, 
det kan være arbejde over bomme på jorden eller 
decideret springtræning af dressurheste, og så kan 
det være forskellige former for arbejde fra jorden, 
herunder longearbejde. Al variation i træningen er 
skadesforebyggende træning. For laver man det 
samme dag ud, dag ind, så er der væsentlig større 
chance for overbelastningsskader hos hesten.

Longering med Equiband
Equifysio Rikke Riis, der er tilknyttet Horsedoc, 
demonstrerer i denne artikel longearbejde med 
Equiband, først uden bomarbejde og dernæst over 
bomme i trav og galop. 

Equiband-systemet er monteret på et sadelun-
derlag og består af to kraftige, brede elastikker. Den 
ene elastik går under maven, og har man en hest, 
der ikke er vant til systemet, så kan man fint starte 
med den ene elastik under maven, og det samme 
gælder for den lidt ængstelige hest, som reagerer 
på ting ved bagparten.

– Systemet fungerer ved, at hesten reagerer på 
presset fra de brede elastikker ved at aktivere bug-
musklerne, løfte ryggen og bevæge sig lidt mere 

igennem overlinjen – det er det den elastik under 
maven skal gøre. Elastikken bagom hestens bag-
part skal ligesom invitere bagparten ind under 
hesten, så den kipper lidt i bækkenet. Når hesten 
reagerer, som vi ønsker, slipper elastikken, og så 
mindskes presset på hestens bug og bagpart. Jo 
mere hesten er løsnet i ryggen, jo mere fleksibili-
tet og bevægelighed vil der være i overlinjen, ind-
leder Rikke Riis.

Afvekslende og afslappet longering
– Longearbejdet er variation for hesten, hvor den 
laver noget andet, den skal tænke sig om, fordi den 
skal til at lytte til mig verbalt og kropsligt, men der 
sidder ikke en rytter og styrer oven på dens ryg. He-
stens rygsøjle er fri, så den kan bare bevæge sig, alt 
det den vil. Longearbejde kan blive ret spændende. 
Det handler om kommunikation med din hest, nær-
vær, og så kan man selvfølgelig også gå ind at ar-
bejde med parade, tilbagetrædning osv.

Hesten arbejder i en almindelig trense og uden 
indspændinger. Man kan naturligvis lade hesten 
arbejde med indspændingstøjler, men i dette til-
fælde arbejder hesten med Equiband, og derfor 
bruger Rikke ikke indspændingstøjler.

– Jeg er ikke specielt religiøs, hvad angår udstyr 
og hjælpemidler, hvad enten man anvender kap-
sun, rebgrime eller trense. Jeg synes, man skal tage 
udgangspunkt i, hvad der fungerer bedst for den 

TEKST OG FOTO: BRITT CARLSEN

AFSPÆNDT  
LONGEARBEJDE 

!  OGSÅ OVER BOMME
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enkelte hest. Kig på hesten og vurder, hvad der skal til, for at 
den bliver så løsgjort som muligt. Måske har man på en yngre 
model behov for lidt mere struktur og vejledning i fronten og 
derfor behov for en indspændingstøjle, og så kan man efter 
noget tid anvende færre hjælpemidler. Jeg vil gerne nå frem 
til på sigt, at hesten har forstået konceptet i at bevæge sig 
løsgjort uden alt for meget hjælp. Tænk så løsgjort og frigjort 
som muligt, men med den hjælp hesten nu har behov for, for 
at bevæge sig optimalt.

Man kan gøre longearbejdet interessant og brugbart i træ-
ningen af hesten, det er ikke et arbejde, hvor man lige kan 
ringe til en veninde eller tjekke sin Facebook samtidig – man 
skal være nærværende. Og det samme skal hesten være. Når 
hesten traver taktfast rundt på volten i sit eget grundtempo 
og svinger med i ryggen, kan man begynde at lave overgange 
og temposkift. Når man laver overgange fra trav til skridt, så 

skal hesten skridte energisk fremad med god overtrædning. 
Fuldstændig ligesom i grundridning er skridt ikke bare pause, 
heller ikke når man longerer.

– Det jeg rigtig gerne vil have er, at hesten følger voltesporet 
som en C-form. Den må ikke gå og kigge ud af volten, forpar-
ten må heller ikke falde ind i volten, og hesten må ikke skyde 
bagparten ud af volten – den skal spore korrekt, understre-
ger Rikke. Det korrigerer man som regel på forparten, ved at 
pege på den med pisken, og dermed regulere hestens sporing 
på volten. Derfor skal man konstant holde øje med, at hesten 
sporer korrekt i alle gangarter. 

Sporing 
Dressurskalaen er et fremragende instrument til at indikere, 
hvor hurtigt man kan gå frem i træning af hesten. – Dressur-
skalaen består af bl.a. takt – takt er utrolig vigtigt, hesten skal 
have en god takt, når I træner. Al den træning, hvor hesten har 
en utakt, og generelt når kriterierne i dressurskalaen ikke er 
opfyldt, så vil det være en uhensigtsmæssig træning. Det er 
spild af tid, og det er nedbrydende frem for opbyggende, un-
derstreger Rikke.

I dressurskalaen indgår sporing eller ligeudretning, som en 
del af skalaen. Når hesten sporer lige, betyder det f.eks., at 
højre baghov skal kunne gå op i højre forhovs spor eller der-
over, den må ikke sættes ved siden af det højre forbens spor. 
Det er en vigtig indikator, for begynder hesten at gå på to spor, 
så er det nedslidende for hesten.

Longearbejde a tempo over cavaletti. 

Man kan gøre longe-
arbejdet interessant og 
brugbart i træningen af 
hesten, men man skal 
være nærværende
RIKKE RIIS
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Cavaletti er bomme, som normalt er 
mellem 2,5 og 3,5 meter lange, og som 
for enderne er sat fast på klodser eller 
kryds. Alt efter hvordan man vender 
cavalettien, kan man regulere højden på 
den, fra at være helt nede ved jorden til 
ca. 40 cm over jorden.
I trav skal afstanden mellem cavalettiene 
være ca. 110-130 cm, alt efter hvilken 
afstand der passer bedst til din hest, 
og skal hesten trave over cavaletti, når 
de er i maks. højde, så skal afstanden 
reduceres. 
I galop, hvor hesten springer cavaletti 
a tempo (dvs. lander og sætter af 
uden mellemliggende galopspring), 
er afstanden ca. 3 til 3,5 m. Cavaletti 
sættes op på longevolten i en vifteform. 
På den måde kan hesten også selv 
regulere afstanden en smule, hvis den 
har behov for det. 

HVAD ER CAVALETTI

Hesten er monteret med Equiband, hvor en bred 
elastik går under hestens bug og aktiverer mave-
musklerne, mens en anden elastik går bagom 
hestens bagpart.

i  din  Stald eller HoS  oS?
vil du komme til  Sadelhuset,  hjælper
vi dig ekspres mandag, fredag og
visse lørdage her.   Xtra stort udvalg
af brugte sadler på  Brugt+Perfekt-
dage.  ny eller brugt?   kontrol af 
egen sadel?   tidsbest.: 49 16 00 47

Udkørende sadelservice overalt

Mere end 300 nye og brugte
sadler på lager

Stort udvalg også i brugte

Eget sadelmageri og ridebane

Faglært sadelmager

Skræddersyet til hest og rytter fra
13.900,- incl. kørsel,   

rådgivning,  måltagning

thomas 
dresler

victoria
vallentin

anna
Zibrandtsen

andreas 
Helgstrand

lone Bang

rikke Svane ann  Sofie
gerstoff Sørensen

nathalie zu Sayn-
Wittgenstein

Cathrine
dufour

V I  V æ L G E R  O G S å  I N G D A M ’ S
Severo jurado 

lópez

Vi laver sadler 
til ALLE typer

heste og ryttere

Dag-til-dag-sadelservice på Sjælland.
Akuttider i Sadelhuset

Jylland og Fyn: 3 - 5 dage.

Skræddersyet sadel fr. 13.900,-

Sadler med 36 cm i anlægsflade

DECEMBER
BRUGT + 
PERFEKT-
dage
Lukket lørdag
8., 22. og 29. december

LøR
1.12.

LøR
15.12.

�

PASSIER • BUTET • PRESTIGE • CLINCHER
RENAISSANCE • HERMÈS • RÖÖSLI 

HÖPFNER • KIEFFER • MAUREL
CROWN • IDEAL • OG MANGE FLERE 

Autoriseret af verdens førende 
sadelfabrikanter

30 års erfaring

Vi håndterer 1200-1500 sadler/år

Samarbejder med dyrlæger,
kiropraktorer og fysioterapeuter

Uvildig rådgivning

Ikke forpligtet af medlemsforhold

CLINCHER
CLASSIC 
fra 16.900,-

Vejen til succes
XPand  girtH ®
den delte gjord med
ekstra stor tryk-
aflastning og 
maximal flexi-
bilitet både frem 
og bag.  læder,
medicinsk lammeskind, 
neoprene,  sympaflex: :  
Fra  1.798- 

CLINCHER
GRANDEUR 
MONO 
23.900,-

OPTIMUM
MONO
Mesterskabs-
sadlen
fra 30.000,-

w w w . i n g d a m s . c o m
ingdams-sadelservice.dk •  ingdams-brugtesadler.dk

H u m l e B æ k v e j  5 8  •  3 4 8 0  F r e d e n S B o r g
t e l  + 4 5  4 9  1 6  0 0  4 7  •  S a l e S @ i n g d a m S . C o m   

S a d e l  C o m p a n y  •  C o n c e p t  •  B i o e n e r g y

INGDAM’S

Vi takker  
for et 

fantastisk år 
og 

ønsker alle 
Glædelig Jul 

&
Godt 2019

CLINCHER COMPACT-serien 
Optimale sadler til ponyer og heste
med kort ryg. Ned til 36 cm i anlægs-
flade. Str. 14 - 18”.   Fra 13.900,- 



RIDEHESTEN  h  12/1878

Tænk på træningsskalaen/dressurskalaen, og brug den i træningen uanset om det er longearbejde, dressurtræning eller en 
skovtur– det er vigtigt for hestens sundhed og rytterens kontrol. Træningsskalaen er en god indikator for korrekt opbyggende 
træning af hesten. Er kriterierne ikke opfyldt, så må man gå et par skridt tilbage i grunduddannelsen og forsøge at rette fejlen  
– så uddannelsen af hesten forbliver opbyggende frem for nedslidende.

1.  Tilvænningsfasen består 
af de tre første krav:  
Takt, løsgjorthed og 
accept af biddet. 

2. Udvikling af hestens evne 
til at skubbe af består af:  
Løsgjorthed, accept af 
biddet, spændstighed og 
ligeudretning. 

3. Udvikling af hestens 
evne til at bære sig 
består af: Spændstighed, 
ligeudretning og samling.

 

 

 

 

 
 

Tilvænningsfasen

Udvikling af hestens
evne til at skubbe af

Udvikling af hestens
evne til at bære sig

Total
eftergivenhed

Takt

Løsgjorthed

Accept af biddet

Spændstighed

Ligeudretning

Samlingsgrad

– Heste kommer let til at gå på to spor, hvis man ikke er op-
mærksom på det. Det kan komme fra ryttere som sidder asym-
metrisk, eller hvor sadlen er skæv, eller fra perioder, hvor he-
sten har ondt i kroppen eller har haft ondt i kroppen og stadig 
har kompenserende strategier. Genoptræner man en hest, der 
har været skadet, og den bliver ved med at gå på to spor, så 
bliver resultatet aldrig rigtig godt, da vævet ikke har fået den 
belastning, det gerne skal have for at blive stærkere i en given 

Bomtræning er et  
vidt begreb, og den  

rette træning afhænger 
af, hvad hestens  

problem er
RIKKE RIIS

genoptræning. Derfor er det vigtigt, at hesten går på lige spor 
også på volter, men selvfølgelig ikke, når der skal laves over-
trædninger, som absolut også er en vigtig del af en træning 
eller genoptræning, fastslår Rikke.

Longering over bomme
Når hesten bliver longeret over bomme, så træner den blandt 
andet sin proprioceptive sans, det kaldes også ledstillings-
sansen. Ledstillingssansen skal gerne være så udviklet og god 
som muligt, så hesten har styr på, hvor den placerer sine led 
og hurtigt kan genoprette sin krop, hvis den er ved at snuble 
over noget eller bevæger sig på usikkert underlag eksempel-
vis. Ved at udfordre hestens bevægeapparat og motorik, bli-
ver den stærkere, og hestens motorik udvikles. Samtidig kan 
man komme evt. snubleskader i forkøbet, når hesten bliver 
aktiveret på forskelligt underlag, eller som her ved at trave 
og galopere over bomme. 

I en genoptræningsfase af hesten kan man i nogle tilfælde 
blive ordineret bomtræning af sin dyrlæge. – Bomtræning er 
et vidt begreb, og den rette træning afhænger af, hvad hestens 
problem er. Er den inaktiv bagi, og mangler den lidt mere høje 
knæløft? Så skal den arbejde over cavaletti og ikke bare over 
bomme på jorden. Og så gør det ikke noget, at afstanden ikke 

TRÆNINGSSKALAEN
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er så stor mellem bommene, for så bliver den nødt til at trække 
benene lidt højere op for at komme over. Er det mere fremfø-
ringsproblematikker, vi er ude i, så kunne man jo bare starte 
med almindelige bomme, for der kan man lave afstanden ret 
lang, for i det tilfælde handler det mere om, at hesten kom-
mer ud og strækker benene frem og op, understreger Rikke, 
og hun knytter en lille kommentar: – Ethvert led har en given 
bevægebane, og det er vigtigt, at vi får trænet hestens led i 
den fulde bevægebane. I hofteleddet og knæleddet får vi aldrig 
nogensinde udnyttet den fulde ledbevægelighed, hvis hesten 
bare lunter rundt i trav. Derfor er bomtræning en fordel, for 
samtidig får vi også trænet muskulaturen i den store bevæ-
gebane. Jo stærkere hesten er i hele bevægebanen, jo mere 
holdbar må den også være. Så snart man går ind og forlanger 
store bevægelser af ekstremiteter og ryg (galop- og travøg-
ninger) eller høj samlingsgrad (piaffe, passage eller galop- 
piruetter), så kræver det stor bevægelighed og stor styrke. 
Og det er blandt andet noget af det, som bomtræning handler 
om, øget ledbevægelighed og træning i hele muskulaturens 
bevægebane.  

Masser af samling og aktive bagben
Når man lader hesten galopere over bommene i longen, kan 
den gøre det a tempo. For at kunne gøre det, kræver det be-

Det kræver noget styrke og 
stabilitet for hesten at trave over 

cavalettibommene. 

vægelighed i hofte- og knæled, som det f.eks. er tilfældet, når 
hesten skal udføre en galoppiruette.

– Det kræver samling og aktive bagben, ellers så kommer 
den ikke over. Jeg kan også godt lide at ændre lidt på selve 
voltens størrelse i forhold til at komme ind og forlange en lille 
smule større samling og bæring af hesten i longearbejdet. La-
ver man volten for lille i forhold til den træning, som hesten er 
i, så kan den falde i trav. Hold øje med jeres heste, når I træner 
dem. I skal udfordre jeres heste også i træningen fra jorden, 
men kun stille dem opgaver, de realistisk set kan nå i samme 
træning at udføre korrekt. Når man kender hestens trænings-
niveau, bliver det mere tydeligt, når der opstår afvigelser i 
træningen, hvilket man absolut skal reagere eller i hvert fald 
ræsonnere på. Plejer den at kunne lave en 10 meter volte i ga-
lop, og den så lige pludselig ikke kan lide det, eller begynder 
den at lægge sig på tøjlen, når jeg tager den ind på en 15 meter 
volte, så er der noget der tyder på, at noget ikke er helt, som 
det skal være, forklarer Rikke, og hun fortsætter: – Det kan jo 
også bare være en eller anden form for træningsømhed fra 
gårsdagens træning, og så skal man huske, at træningsømhed 
er okay. Vi skal selvfølgelig passe på vores heste, men vi skal 
ikke passe så meget på dem, at vi ikke tør udfordre dem, det 
er, når vi udfordrer bevægeapparatet, at der sker en udvikling, 
slutter Rikke Riis.  h
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Husker du at kigge på din hests krop? Altså sådan rigtig kigge efter? 
Det gør fysioterapeut Rikke Riis, som her giver rytter og hesteejer en 
guideline over nogle af de vigtigste fysioterapeutiske hotspots på din 

hest, så man kan effektivisere og målrette træningen bedst muligt! 

KEND DIN  
HESTEKROP 

FAG L I G T   /    F YS I OT E R A P E U T I S K  G E N N E M G A N G  A F  H E S T E N!
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Scan QR-koden her og 
se en video, hvor Rikke Riis 

gennemgår hestekroppen 
fra mule til hale og tjekker 

fysioterapeutiske hotspots eller 
besøg www.equifysio.dk/hotspots 
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Hvor har min hest flest plusser og minusser på kroppen?
Det kan du få svar på ved at træde et par skridt tilbage og 

kigge på din hest. Er der sammenhæng i hestens eksteriør? 
Hvordan ser musklerne ud på forparten versus på bagparten? 
Kan hesten aktivere mavemusklerne og løfte ryggen?

Det er blot et udvalg af de spørgsmål, som human- og he-
stefysioterapeut Rikke Riis fra Equifysio får svar på, når hun 
behandler en hest.  

I denne artikel gennemgår Rikke Riis nogle af de fysiotera-
peutiske hotspots, som er på hestekroppen. For hestekrop-
pen sladrer.

– Hesteejere skal ikke bare tage sig til takke med, at sådan 
ser min hest ud. Hvis man kan analysere hestekroppen og 
opdage de røde flag i tide, kan man også sætte effektivt ind 
med korrekt skadesforebyggende træning og opnå en holdbar 
hest, siger Rikke Riis. 

Kan hesten åbne munden?
Når hesten stilles eller bøjes, skal der være plads til, at un-
derkæben kan glide til den side, du stiller eller bøjer hesten. 
Hvis du rider en 10 meter volte til venstre, skal hesten kunne 
flytte sin underkæbe let til venstre. Det er vigtigt, at hesten er 
bevægelig i kæbeleddet, for ellers vil den have tendens til at 

hænge på tøjlen, og dermed kan du ikke opnå den bløde kontakt 
med sug på tøjlen, som efterspørges. Det fortæller Rikke Riis.

Her spiller næsebåndet en vigtig rolle. Hvis hesten går med 
for stramt næsebånd, giver det blandt andet spændinger i kæ-
bemuskulaturen, og man får en hest, som knap nok kan åbne 
munden, og det nedsætter naturligt kæbeleddets bevæge-
lighed, siger Rikke Riis.

Forestil dig, at du går og bider tænderne sammen. Det gi-
ver spændinger og ofte hovedpine. Selvom man ikke kan te-
ste videnskabeligt, om heste får hovedpine, så er det vigtigt, 
at hestens udstyr giver plads til, at kæbeleddet kan bevæge 
sig sidevers under træning, slår Rikke Riis fast. Spændte kæ-
bemuskler kan også være indikator for en hest, der ikke er 
løsgjort under træning.

Prøv at stikke en finger ind i hestens mund (pas på finge-
ren!) - foran de første kindtænder og ovenpå laderne der, hvor 
biddet almindeligvis ligger. Den sunde reaktion er, at hesten 
åbner munden og skyder underkæben ud til den side, som din 
finger er i. Du kan også lægge en hånd på næseryggen og en 
hånd under underkæben og forsigtigt bevæge hestens kæber 
fra side til side.

– Hvis du mærker modstand til en af siderne, eller hesten 
slet ikke kan flytte kæberne sidevers, så kan det udover at 
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Her ses 
torntappene 

langs hestens 
rygsøjle.
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være spændt kæbemuskulatur, bevægelse omkring kæbeled 
eller andet patologi ”bare” være en indikator for, at din hest 
trænger til et tandeftersyn, siger Rikke Riis. 

Stop op og lyt til din hest
Hvis din hest ændrer adfærd eller bevægemønster, så stop 
op og undersøg hvorfor. Rikke Riis arbejder ud fra den over-
bevisning, at der altid er en grund til, at hesten gør, som den 
gør. Og undskyldninger som “Men den kunne fint lave øvelsen 
i går,” nytter ikke noget.

–  Det er helt fantastisk, hvad vi mennesker kan træne vores 
heste til. Derfor er det også vigtigt, at vi stopper op og lytter til 
dem. Elitesportsfolk halverer eller nedsætter også deres egen 
træning i en rum tid, hvis det begynder at gøre ondt i akilles-
senen, for at komme en mulig skade i forkøbet, siger Rikke Riis. 

En fleksibel ryg og stærke mavemuskler
Et vigtigt hotspot er hestens ryg og overlinje. Den starter fra 
nakkeleddet, ryggen og ned til krydset. Når du kigger på din 
hest fra siden og mærker på torntappene (torntappene er op-
retstående knogleudvækster fra hestens ryghvirvler), skal 
det føles som en lige linje uden buler eller hævelser, forklarer 
Rikke Riis. Et tip til at tjekke hestens bevægelighed i ryggen er 
en refleksøvelse, hvor du kører en kuglepen på siden af ryg-

gen, fra skulder til hale. Her skal hesten reagere ved først at 
svaje, bøje til siden og til sidst løfte ryggen. 

– En anden nyttig øvelse er at klø hesten på brystbenet og 
under maven for at motivere den til at løfte ryggen. Den skal 
helst kunne holde ryggen løftet i 3 sekunder ved 10 genta-
gelser før og efter træning. Her kan du også tjekke, om der er 
aktivitet i hestens mavemuskler (bugmusklen). Når hesten 
løfter ryggen, så skal du gerne kunne se en muskellinje langs 
maven, som markerer, at bugmusklen spændes. Men husk at 
passe på, hvis du har en hest, som kan finde på at sparke ved 
berøring i gjordlejet, siger Rikke Riis. 

Når du aktiverer din schenkel under ridning, aktiverer du 
samme refleks, som når du klør den under maven, og så beder 
du også hesten om at løfte brystkassen og skille torntappene 
ad. Hvis hesten ikke kan løfte sin ryg, når du laver øvelsen fra 
jorden, så er der risiko for, at hesten har nedsat bevægelighed 
i rygsøjlen. Det kan betyde, at hesten stiver sin ryg i stedet for 
at bruge rygsvinget, som vi ønsker det under ridning. I sådanne 
tilfælde er det hestens ben, som kommer på overarbejde, fordi 
det er dem, der tager fra, når ryggen ikke fungerer, hvilket på 
sigt kan være grobund for overbelastningsskader i lemmerne, 
fortæller Rikke Riis.

Derfor er det et fysioterapeutisk hotspot, hvis hesten ikke 
reagerer som ønsket ved refleksøvelserne.

HVEM ER RIKKE RIIS?

Rikke Riis er uddannet dyrlægeeksamineret hestefysioterapeut i 2011 hos Danske 
Hestefysioterapeuter. Derudover har hun en professionsbachelor i fysioterapi fra 
Århus Fysioterapeutskole 2009. Hun har tidligere fungeret som privat praktiserende 
fysioterapeut. Hun har beskæftiget sig med ridning og heste siden barnsben. Hun 
driver firmaet Equifysio og er samtidig tilknyttet Horsedoc Hestehospital. 

1 2
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1. Klø hesten på brystbenet og i gjordlejet 
for at aktivere ryg og overlinje. Kig på 
rygsøjlen, imens du laver øvelsen, og hvis 
torntappene bevæger sig op i vandret, 
er målet nået. Positionen skal holdes i 3 
sekunder à 10 gentagelser. 

2. Refleksøvelse til bagpart. Placer to kug-
lepenne eller dine fingre på hver side af 
bagparten, cirka 10 cm ud fra den nederste 
del af korsbenet, eller der hvor haleroden 
begynder. Kør derefter langsomt ned, og 
hesten vil runde ryggen og kippe bæk-
kenet, så bagbenene har lettere ved at 
komme ind under hesten.  

3. Her er et eksempel på en hesteryg som er 
indsunket bag skulderbladet.

3
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De bredeste skuldre bærer mest
Skulderpartiet er også et af de fysioterapeutiske hotspots ved 
hesten, som Rikke anbefaler, at man ser efter på sin hest. Du 
kan tjekke, om din hest har muskler eller er indsunket bagved 
skulderbladet ved at stryge hånden fra øverste del af skulder-
bladet og ned i sadellejet. Din hånd må ikke falde ned i et hul, 
men det skal føles som en jævn bevægelse ved overgangen 
fra skulder til sadelleje. Hvis du mærker et hul, så er det man-
gel på muskelmasse, forklarer Rikke Riis.

– Prøv at klø hesten i gjordlejet, så den løfter ryggen. Hvis 
hesten så fylder “hullet” bagved skulderen ud, så er det he-
stens mavemuskler, som du skal fokusere på i din træning. Men 
hvis der stadigvæk er et hul, selvom man løfter ryggen, så kan 
det være, fordi sadlen er for smal og klemmer hesten, så den 
ikke kan opbygge muskler i skulderpartiet, siger Rikke Riis. Det 
kan også være, at hesten har sænket ryg under træningen, som 
blandt andet også er årsag til et hul bag hestens skulderblade.

Hun slog dog også fast, at hvis hesten ikke responderer 
på de ovenstående øvelser eller reagerer meget negativt, så 
skal man som hesteejer kontakte sin dyrlæge eller hestefy-
sioterapeut. 

Ingen stress men øget opmærksomhed
Det handler ikke om at stresse hesteejeren og få dig til at se 
røde flag overalt på din hest. I stedet skal det ses som en guide-
line til, hvad man skal være opmærksom på ved sin hest, el-
ler hvis man skal ud og købe ny hest. Har hesten reelt en mu-
skulær bagpart og hals, eller er det i virkeligheden buler og 
fedtdepoter?

Rikke Riis vil gerne slå fast, at hvis man er i tvivl, så kon-
takt dyrlægen eller en hestefysioterapeut. Har din hest et 
område, hvor du ikke kan forstå, hvorfor den ikke udvikler sig 
muskulært, så ligger der som regel patologi bag. Lavgradige 
haltheder over længere tid afspejler sig ofte i hestens muskel-
sætning som asymmetri.

Det er vigtigt, at hesteejere er gode til at analysere hestens 
krop og opdage de røde flag i tide. 

– Hvis hesten har ondt et sted i kroppen, så sætter den ikke 
muskler i det givne område, selv når du træner fysiologisk 
korrekt, siger Rikke Riis.   h

Det er vigtigt, at hesten kan åbne munden og 
bevæge sit kæbeled, for ellers vil den have 
tendens til at hænge på tøjlen. 
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Scan QR-koden her og læs 
Ridehestens artikel med 
Rikke Riis fra Ridehesten 

september 2013, hvor 
hun viser og forklarer flere 
mobiliserende øvelser og 

gulerodsstræk, som du kan 
lave med din hest hjemme i 

stalden. 
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Det er helt fantastisk, hvad vi mennesker 
kan træne vores heste til. Derfor er det 

også vigtigt, at vi stopper op og lytter til 
dem, når vi oplever modstand

RIKKE RIIS
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PAS PÅ HESTENS RYG
D Y R L Æ G E N  G U I D E R :

Ryggen er det vigtige bindeled mellem hestens fire ben og 
har derfor afgørende betydning for hestens bevægemønster. 
Rygproblemer trækker ofte tråde tilbage til bentøjet. Det 
forklarer dyrlæge Peter Hjuler fra hestehospitalet Horse-
doc i Aarhus. 

– Ofte er rytterne gode til at opdage, hvis deres hest har 
smerter i ryggen, fordi hesten viser tydelige tegn på ubehag. 
Eksempelvis hvis den ikke vil have sadel på, nægter at gå frem 
eller slår fra, når rytterne sætter sig op. Jeg oplever desværre, 
at mange rygproblemer stammer fra problemer med et eller 
flere ben, hvor hesten har været urent gående og små-halt i 
længere tid og kompenseret for smerten i resten af kroppen, 
siger Peter Hjuler. 

Som fysioterapeut Rikke Riis forklarede i den foregående 
artikel, så er hestens ryg et fysioterapeutisk hotspot, som 
man blandt andet kan tjekke igennem ved hjælp af de tidligere 
nævnte refleksøvelser. Refleksøvelserne viser blandt andet, 
om hesten kan løfte og svaje ryggen og bevæge overlinjen 
til begge sider. 

– Jeg vil næsten sige, at du ikke kan overdrive med refleks-
øvelser. Brug dem til at tjekke bevægeligheden i hestekroppen 

både før og efter træning. Hvis hesten yder modstand mod 
øvelserne efter træning, så skal man lige kigge en ekstra gang 
på sine træningsmetoder, siger Peter Hjuler. 

I forhold til træningsøvelser, som er med til at styrke hestens  
ryg, så er variation et nøgleord. Husk at træne din hest fra jor-
den, lav træning på varieret underlag for at styrke hestens 
proprioceptive sans og brug bomarbejde aktivt hver uge. Det 
anbefaler Peter Hjuler.

Hestefolk taler ofte om det berømte rygsving hos hesten. 
Nogle heste er fra naturens side født med et stort rygsving og 
andre med næsten intet. Det er meget forskelligt fra race til 
race. Og det skal vi ikke være så nervøse for, mener Peter Hjuler. 

– Man kan ikke forbedre hestens rygsving i forhold til, hvad 
den er født med. Gennem en dårlig sadel eller dårlig ridning 
kan man forværre rygsvinget. Men det er vigtigt, at man tager 
højde for hestens naturlige krop og ser på helheden af hesten. 
Er der symmetri i kroppen og jævn fordeling af muskler på både 
for- og bagpart? spørger Peter Hjuler. 

Læs også artiklen om tætsiddende torntappe med interview 
af dyrlæge Peter Hjuler og dyrlæge Mette Uldahl fra Ride-
hestens november 2018.   h

Peter Hjuler har arbejdet i hestepraksis i over 25 år. Bomarbejde er en god træning til at styrke hestens rygmuskulatur. 

Fo
to

: P
ri

va
t 

Fo
to

: R
id

eh
es

te
n.

co
m

/ 
A

ne
tt

e 
B

oe
 Ø

st
er

ga
ar

d

M
AJ


