
Balans till häst



”Till mor, som visade mig vägen.”



”Till mor, som visade mig vägen.”

Balans till häst  
 Ryttarens sits

Susanne von Dietze
Översättning Wiveka Derans Green

Natur & Kultur



www.nok.se
info@nok.se

Foto: Thomas Lehmann, Warendorf
Omslag: Niklas Lindblad
Teckningar: Jeanne Kloepfer, Winterkasten

© 2003 FNverlag der Deutschen Reiterlichen  
Vereinigung GmbH, Warendorf, ISBN 3-88542-387-1
Svensk utgåva: 2008 Bokförlaget Natur och Kultur, 
Stockholm
Originalets titel: Balance in der Bewegung – Der Sitz 
des Reiters, FNverlag der Deutschen Reiterlichen  
Vereinigung GmbH, Warendorf 2007
Översättning: Wiveka Derans Green
Faktagranskning: Margareta Håkanson och  
Charlotte von Arbin
Grafisk form: Cecilia Ljungström
Tryck: Korotan Ljubljana, Slovenien 2008
ISBN 978-91-27-11596-5



   5

följande uttalande av författaren är en sam-
manfattning av bokens budskap.

”Om man vill förbättra sin ridning måste man 
känna och förstå sin egen kropp innan man kan 
ha inflytande över den. Det är det som är nyck-
eln till ryttarkänslan.”

Hemligheten med en god sits är sammanhanget 
mellan sits och hjälpgivning. Målet är en harmo-
nisk yttre form, samtidigt som kommunikationen 
mellan häst och ryttare är fin och så gott som 
osynlig. Detta smidiga, väl avstämda samarbete 
brukar vi kalla ”ryttarkänsel” eller ”ryttarkänsla”, 
och det är det eftersträvade och högsta målet 
inom alla kategorier av ridkonst.

Någon kan tycka att begreppet ”känsla” är 
diffust och odefinierbart, men vetenskapen har 
under senare år kunnat visa att det faktiskt går 
att träna på sammanhanget mellan medvetenhet  
och känsla. När man rider är det i synnerhet 
människans medvetande och insikt om den 
egna kroppen det handlar om – hela känslan för 
kroppens hållning och rörelse, muskeltonus och 
balans. Med hjälp av sådan kunskap får ryttaren 
omedelbart och fortlöpande information om hur 
både den egna och hästens kropp rör sig. Ryt-
tarkänsla är således ingen medfödd gåva, som 
enstaka utvalda ryttare råkar ha, utan det är nå-
got som man kan tillägna sig genom att träna sig 
på att utveckla sambandet mellan en snabb och 
nyanserad uppfattningsförmåga (tanken) och 
reaktionerna på denna (handlingen). Sådana 
tränare som har den värdefulla egenskapen att 
in i minsta detalj kunna bedöma vad varje elev 
– hästen för sig och ryttaren för sig – behöver, är 
de allra bästa.

Med sjukgymnastens, dressyrryttarens och pe-
dagogens skolade ögon och kunskap betraktar 
Susanne von Dietze den ”klassiska” sitsen och 
systemet med hjälpgivningen. Med detta som 
bakgrund förmedlar författaren den för många 
överraskande men slående insikten om hur intel-
ligenta kraven i den traditionella ridläran på en 

god sits faktiskt är. Hon förklarar hur och varför 
ryttarens kroppshållning är så viktig för sitsen.

Författaren faller inte för frestelsen att utgå 
ifrån en yttre, statisk idealform. Hon betraktar 
samarbetet mellan hästens rygg och ryttarens 
vikt i varje moment som balans i rörelse. Hon be-
handlar var och en av ryttarna efter deras egen 
personlighet. Hon talar ingående och engagerat 
om vikten av att man förbättrar uppfattningen, 
medvetenheten och kontrollen av sin egen 
kropp. Man måste skola sin känsla om man vill 
utveckla sin ryttarkänsla, vilken nivå man än be-
finner sig på.

Den här boken har etablerat sig som klassiker 
sedan den först gavs ut som komplettering till det 
första och andra bandet av Richtlinien für Rei-
ten und Fahren, liksom till Sportlehre Lernen, 
Lehren und Trainieren im Pferdesport. Denna 
helt om arbetade utgåva är utökad med mer ur 
författarens rika kunskapsskatt. Förutom den 
anatomiska analysen av ryttarens sits presenteras 
en mängd praktiska övningar och tips för att man 
ska kunna förbättra sin sits, på alla nivåer och 
med olika målsättningar.

Balans till häst vänder sig till såväl tränare som 
mer erfarna ryttare.

Christoph Hess
Utbildningsansvarig för Deutsche Reiterliche 
Vereinigung e.V.
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Rida lär man sig genom att rida 
– men en del kan man läsa  
sig till också …
Den som vill förbättra sin ridning kan ha väldigt 
god nytta både av att läsa och förstå och att lära 
sig något om sin egen kropp. Det är bra att kunna 
utnyttja vad man är bra på och att inse vad man 
behöver arbeta på att förbättra.

Det finns en rik flora av hästböcker, och jag 
tänker inte uppfinna ridkonsten på nytt. Tvärt-
om, i några av de där riktigt gamla böckerna kan 
man hitta visdomsord om ridning som är full-
komligt sanna och aktuella än idag. Ändå tycks 
de kloka orden och de höga idealen alltför ofta 
sakna beröringspunkter med ens egna erfarenhe-
ter av arbetet i sadeln.

Vad jag vill med den här boken är att göra den 
grå teorin levande, så att den verkligen blir till 
praktisk nytta. En bok är egentligen inte det ide-
ala mediet för att förmedla något om ridkonstens 
innersta väsen, boken kan bara förmedla teori. 
Ridkonsten däremot, handlar om rörelse och dy-
namik.

Självklart måste man öva allting till häst. Allra 
bäst rider de som sitter på läktaren – om man 
ska döma efter kommentarerna man får höra där, 
men inget man kan läsa sig till kan ersätta egna 
praktiska erfarenheter på hästryggen. Att lära sig 
rida är en uppgift som varar hela livet.

Nu för tiden värderas en prestation ofta i form 
av tid. ”Ju fortare desto bättre.” Men just när det 
gäller att lära sig rida finns det inga genvägar. 
Den som bagatelliserar eller försummar grun-
derna får förr eller senare allvarliga bakslag. Rik-
tigt skickliga ryttare är därför alltid beredda att gå 
tillbaka till grunderna och att arbeta därifrån. Ju 
mer man går in för en sak, desto mer inser man 
att man kanske måste omvärdera sina sanningar. 
”Vi kan alla göra det ödesdigra misstaget att in-
billa oss att vi vet något som vi faktiskt inte vet. 
Detta gäller för oss ryttare i ännu högre grad än 
för andra.”

Detta självkritiska konstaterande av Udo Bür-
ger visar precis vad det hela handlar om. Den 
som inte ständigt är beredd att gå tillbaka och 
lära sig från grunden kommer att gå vilse i pseu-
dovetenskap och kommer inte att kunna förkovra 
sig vidare.

Den balans en ryttare till häst måste ha är 
otänkbar utan rörelse. Tänk er hur en cyklist 
försöker hålla balansen i ultrarapid för att slippa 
hoppa av cykeln vid ett rödljus. Så snart cykeln 
står helt still måste han sätta ner en fot i gatan 
för att kunna hålla balansen. Balansering är alltså 
bara möjlig genom rörelse.

I synnerhet harmonin, eller till och med skön-
heten i rörelserna, är något som alltid har fasci-
nerat mig. Jag kände tidigt igen folk på deras  sätt 
att gå och röra sig, snarare än på hur de såg ut. I 
min egen ridundervisning har det varit viktigare  
att häst och ryttare fungerar samstämmigt rörel-
semässigt än om ett ekipage placerar sig på täv-
ling. Mitt yrke har lärt mig att analysera och för-
stå rörelse eftersom man som sjukgymnast även 
är rörelseterapeut. Jag insåg tidigt hur svår den 
enklaste rörelse kan bli när en muskel eller led 
av någon anledning inte fungerar som den ska. 
Sjukgymnastens uppgift är att lära varje patient 
att använda sin kropp på ett ekonomiskt och 
ergonomiskt riktigt sätt. Våra rörelser är ofta in-
stinktiva och omedvetna. Därför blir det en riktig 
utmaning att försöka ändra på ett sådant rörel-
semönster. Inom sjukgymnastiken är ledstjärnan 
alltid den sunda rörelsen. Denna ska vara natur-
lig, funktionell och skonsam. Under hela min 
utbildning och yrkesverksamhet har jag ständigt 
skolat min blick för alla former av rörelse. I den 
andan uppfattar jag även ridning som en rörelse, 
varför jag ständigt är intresserad av hur denna ak-
tivitet fungerar och hur den kan läras in. 

Själv lärde jag mig rida under mycket fördel-
aktiga förhållanden. Jag växte upp i en ryttarfa-
milj som höll på med hästavel i liten skala och 
satt på hästryggen innan jag kunde gå. Detta 
medförde en del fördelar när det gällde problem 
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som ofta uppstår under unga ryttares utveckling. 
Jag lärde mig rida mycket tidigt, jag hade tillgång 
till många olika och bra hästar och jag hade för-
delen av en såväl yrkeskunnig som pedagogisk 
undervisning. Jag hade i själva verket kunnat bli 
en framgångsrik ”young rider”. Men när jag kom 
i puberteten rakade jag i höjden och blev på kort 
tid 1,80 m lång, vilket är min nuvarande längd. 
Detta ledde till en dramatisk vändning i min rid-
ning. Hästar som tidigare hade gått på tygeln som 
smör för mig, kändes plötsligt som giraffer, jag 
tappade min självklara och naturliga känsla på 
hästryggen, jag tappade balansen och blev rädd 
och åkte följaktligen ofta av. Jag har mina föräld-
rars tålamod och några speciella hästar och pon-
nyer att tacka för att jag över huvud taget fortsatte 
med ridningen.

Mor var alltid mycket noga med att man skulle 
sitta rätt. På så sätt lärde jag mig så småningom 
att åter finna mig till rätta på hästryggen, trots 
mina långa och slankiga armar och ben. Jag hade 
dock väldigt länge problem med koordinationen 
av små och fina hjälper, och därmed med effek-
tiviteten i hjälpgivningen.

Under tiden som jag utbildade mig till sjuk-
gymnast blev min ridning konstigt nog mycket 
bättre. Samtidigt som jag läste mer och mer om 
människans anatomi, lärde jag känna min egen 
kropp bättre, och jag kunde ta itu med sådant som 
inte var så bra med min kroppshållning och mitt 
rörelsemönster. När jag kunde kontrollera detta 
bättre red jag också bättre. Jag blev helt fascine-
rad när jag upptäckte att sjukgymnastikens lagar 
utan vidare kunde överföras på ryttarens sits. Då 
gick jag en vidareutbildning i hippoterapi, där 
man behandlar patienter med hjälp av ridning. 
Hästens rörelser överförs då till patienten på ett 
självklart och naturligt sätt. Efter den grundläg-
gande ridlärarutbildningen arbetade jag först en 
tid som beridare i ett dressyrstall och därefter i ett 
hoppstall. De livliga diskussionerna med både 
mer avancerade ridlärare och med dem på lägre 
nivå var mycket utvecklande, samtidigt som de 

fick mig att inse hur lite det egentligen lärs ut om 
de problem som infinner sig när man ska lära sig 
rida – helt enkelt därför att det saknas kunskaper 
i ämnet.

Det är stor skillnad mellan vad man känner 
till om utbildningen av hästar och vad man vet 
om ryttarens utbildning. När det gäller hästarna 
är man i stort sett överens. Där har man bestämt 
sig för hur grunderna och de olika utbildnings-
stadierna ska läras in. Hur man bygger upp mus-
kulatur och hur man ska korrigera felaktiga rörel-
semönster hos hästarna finns det metoder för så 
att det räcker och blir över.

Men till den som ska lära sig rida kommer man 
ständigt dragande med den unikt välutbildade 
elitryttaren som förebild. Om man ska mäta sig 
med en sådan idealbild måste varje liten avvikel-
se betecknas som ett misslyckande. Det tycks inte 
finnas någon vettig linje i utbildningen där man 
kommer framåt med hjälp av små steg. Till och 
med de lärde tvistar om huruvida man ska börja 
med att rida med eller utan stigbyglar, om man 
ska rida lätt eller sitta ner, eller om man ska ”räta 
på ryggen” eller ”sänka hälarna”.

Eftersom jag absolut inte kunde välja mel-
lan mina båda yrken, kom jag till slut att utöva 
båda två. Jag arbetade på halvtid som sjukgym-
nast, huvudsakligen med ryggar, i en klinik, och 
resten av dagen arbetade jag i en ridskola. Där 
undervisade jag både unga och vuxna nybörjare 
och behandlade patienter med hippoterapi. Så 
småningom blev det alltmer sitsträning för mer 
erfarna elever.

På så sätt kunde jag knyta ihop två till synes 
långt ifrån varandra liggande trådändar inom 
mina båda yrken, och jag kunde konstatera att 
den knuten håller bra.

Ur denna erfarenhet växte sedan beslutet att 
sammanfatta de här idéerna i en bok, eftersom 
jag ofta fick medhåll från andra ryttare och trä-
nare hur viktig och grundläggande den här ana-
lysen av rörelse är för ryttarens sits. 

Jag ville försöka förstå och förklara hur och 



varför något känns på ett visst sätt och varför en 
person kan ha lätt för en sak som är nästan omöj-
lig för en annan. På så sätt skulle jag kunna se 
hur nästa steg i utbildningen skulle se ut för att 
man ska känna att hästen går bättre.

Efter drygt två år kom originalutgåvan av Ba-
lance in der Bewegung i tryck. Då kunde jag inte 
veta vilket inflytande den boken skulle komma 
att få på mitt liv.

Nu följde en rad framträdanden med föredrag, 
kurser och seminarier. Boken översattes till eng-
elska och en kompletterande video med olika 
ridövningar kom till. Därefter blev det kurser ut-
omlands och för närvarande bor jag i Israel och 
arbetar med mitt företag inom sjukgymnastik 
och ridsport.

Jag har fått brev från läsare på många olika 
utbildningsstadier. Alla vittnar om att boken har 
varit av avgörande betydelse för dem när det har 
gällt att förstå och tillägna sig en ny grund för 
ridningen.

Jag har haft ridelever med väldigt skiftande er-
farenhet som har frågat om sina olika problem 
och jag har på senare år lärt mig så mycket om 
ryttarens sits att jag har tyckt att det var lika bra 
att omarbeta hela boken – att behålla de gamla 
sanningarna och att lägga till de nya rönen.

Balance in der Bewegung har blivit ett stan-
dardverk bland böcker om ridlära, en bok som 
är lätt att förstå och använda för ryttare inom alla 
discipliner.

I den här nya utgåvan väljer jag därför att ar-

Susanne von Dietze och Isabelle von Neumann-Cosel under arbetet med fotograferingen.
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beta med olika långt utbildade ryttare på olika 
mycket utbildade hästar. Jag vill särskilt tacka de 
här ryttarna. Det är inte helt självklart att man 
kan eller vill visa ”tillgjorda” eller ”riktiga” fel, i 
synnerhet inte om de dessutom ska förevigas ge-
nom att fotograferas.

Jag vill också tacka The International Acade-
my for Equestrian Studies i Warendorf, som med 
mycket humor har hjälpt mig med sitt vetande 
och sin fackkunskap.

Ett foto är alltid bara ett ögonblick av en hel 
sekvens av rörelser. Det är rätt sällsynt med per-
fekta ögonblick, och ändå kan ett fotografi visa 
var det finns en svaghet eller en styrka i ett rö-
relseförlopp. Det främsta kriteriet när det gällde 
att välja ut bilder var i det här fallet att visa hur 
en ryttare kan använda det han eller hon är bra 

på för att därigenom komma åt sådant som inte 
fungerar så bra.

Det har varit ovärderligt att ha min kusin Isa-
belle von Neumann-Cosel som uppmuntrande, 
kritisk och kompetent medhjälpare.

Jeanne Kloepfer har med sina illustrationer 
lyckats tolka vad jag har velat få fram med texten. 
Det är min förhoppning att alla läsare ska kunna 
omsätta våra ord och bilder i praktisk handling.

Man kan skapa sig ny insikt bara genom att be-
trakta sina gamla kunskaper ur en annan synvin-
kel. Efter en längre hippologisk resa i Australien 
fick jag en helt ny syn på världen. Om man vän-
der en världskarta (så som vi är vana att se den) 
upp och ner, kommer Australien att ligga precis i 
mitten. Det är helt förbluffande hur hela världen 
kan se annorlunda ut, sedd ur nya perspektiv, 

International Academy for Equestrian Studies i Warendorf. Från vänster till höger:  
Marcel Neukirch, Stephan Kiesewetter, Tanya Boyd, Judy Peel.   
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trots att geografin ”ligger där den ligger”. Lika 
förbluffande svar kan man få angående vad som 
verkligen är viktigt om man har modet att vända 
på saker och ting. När jag betraktade ridningen 
med en sjukgymnasts ögon fick jag massor av 
nya aha-upplevelser på de gamla grunderna (jag 
hade ju sedan barnsben lärt mig rida på det klas-
siska sättet). På det viset förstod jag först nu hur 
en del saker i själva verket hänger ihop.

Ridning är en allomfattande verksamhet och 
sport som är naturlig i alla sina grenar och öv-
ningar. I boken förekommer inga krav på onatur-
liga rörelser. Ett sunt och naturligt rörelsemöns-
ter hos både häst och ryttare är den bästa förut-
sättningen för att lära sig rida. Detta gäller också 
åt andra hållet: God ridning främjar och skolar 
sunda och naturliga rörelser, en viktig sanning i 
vår tid som är så fattig på rörelse, där människors 

brist på fysisk rörelse står på dagordningen.
Det är inte en ny ridlära jag skriver. Tvärtom, 

alla gällande ridläror ska bara betraktas ur en 
annan synvinkel. Därför ska vi nu göra en forsk-
ningsresa in i människans anatomi och rörelse-
mekanik.

Alla som vill utveckla sin ridning måste känna 
och förstå sin egen kropp innan de kan behärska 
den. Det är här vi har nyckeln till hemligheten 
med ryttarkänslan.

Ingen bok kan ersätta en god utbildning för en 
erfaren instruktör. Men en god utbildning fritar 
inte ryttaren från att å sin sida och med eget an-
svar utbilda sin egen kroppsmedvetenhet och att 
försöka att uppnå kontroll över sin kropp. Tvärt-
om, här går vägen till en modern ridutbildning 
ihop med vad som är målsättningen med just den 
här boken. 

ÑSå här kan världen se ut om man vänder  
upp och ner på kartan!

Välkommen att se ridning från ett nytt håll! 
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1 •  hur man lär sig  
    behärska sin kropp 

•  utbildning av  
    ryttaren 

Rörelselära  
och ridlära



16 kapitel 1

Hur ska man röra sig rätt? 
Svar: Som barn lär sig
”Liv är rörelse!” Den här devisen av en känd 
sjukgymnast borde man i vår stillasittande tid 
alltid ha aktuell för sig. Men hur definierar man 
begreppet rörelse, hur uppstår den, hur lär man 
sig rörelser och hur använder man dem?

En människas rörelsemönster är helt unikt för 
just henne. Det finns inte två personer som rör 
sig likadant. Hur man rör sig beror på vars och 
ens kroppsbyggnad, konstitution och personlig-
het. Det är hjärnan som styr rörelserna. Rörel-
semönstret, alltså hur man går, står, sitter eller 
hoppar, lagras i hjärnan och den kunskapen har 
man automatiskt tillgång till precis när man be-
höver den. Under fostertiden pågår celldelning 
i hjärnan ända fram till födelsen. Då startar in-
lärningsprocessen. Cellerna kopplas ihop via sy-
napser (kontaktställen mellan hjärnceller), och 
på så sätt bildas ett väg- och ledningsnät.

Sådana kommunikationsnät styr de för varje 
individ unika rörelsemönstren. I och med puber-
teten frisätts hormoner som gör att vidare sam-

mankoppling av hjärnceller omöjliggörs. Detta 
betyder att nya banor och vägar inte längre kan 
etableras. Det är därför som barndomstiden har 
så avgörande betydelse för alla livets skiften. För 
att åskådliggöra den här processen brukar jag 
likna hjärnan vid en stadskarta.

När man föds finns det enstaka hus överallt 
i hjärnan, och så börjar man bygga gator. Då 
uppstår ett system av gator som bilarna kan köra 
på. Om man till exempel tar sig från A till B, 
så skapar man samtidigt den väg som man sedan 
alltid kan komma fram på. På så sätt lär sig barn 
spontant komplicerade sammanhang av rörelser. 
Som vuxen måste man först söka i sin hjärnkarta 
om det finns en väg från A till B. Om det inte 
finns någon sådan, måste man kanske ta omvä-
gen via C.

En vuxen måste alltså skapa en ny rörelse av 
rörelseelement som redan finns lagrade. Som 
vuxen kan man inte bygga nya gator i sin stad 
i hjärnan. Då gäller det att man har tillgång till 
ett väl utbyggt gatunät i sin stadskarta i hjärnan 
och att man hittar där. Det händer inte sällan 
att gator har blivit blockerade och att man därför 
måste ta onödiga omvägar. Den här bilden kan 
förklara varför en vuxen som kanske en gång i 
tiden har kunnat utföra en viss rörelse, inte kan 
göra om den senare. En väg som man lär sig via 
omvägar måste då nötas in så att man kan den 
i sömnen. En vuxen människa måste alltså först 
öva in och sedan träna på nya rörelser.

Ledningshastigheten i hjärnans nervbanor är 
otroligt hög. Därför kan en koppling via en om-
väg också ske nästan lika fort. De flesta idrottare 
på elitnivå har utövat sin speciella sportgren se-
dan tidiga barnaår och de som med framgång har 
börjat senare med sin sport har under sin barn-
dom haft möjlighet att ”samla ihop ett rörelse-
kapital”.

Gator i hjärnan som inte används kan bli ska-
dade eller blockerade och kan behöva repareras. 
Ju mindre man i vuxen ålder tränar sin allmänna 
motorik, desto fler vägar gror igen. Detta resul-

Kartan i huvudet.
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terar i en civilisationssjukdom, nämligen den 
obalans som drabbar vår hållning och hela vårt 
rörelsemönster. Att röja väg genom igenkorkade 
gator och att återställa funktionen är ett både mö-
dosamt och tidskrävande arbete.

Även om du som läser det här inte började rida 
redan som barn behöver du inte slå ihop boken för 
det. Du ska inte alls ge upp hoppet. Ridningen är 
just en sådan aktivitet som bygger på en mängd 
rörelsekomponenter som du faktiskt redan kan. 
När man använder ridning som terapi för personer 
med fysiska handikapp, är det bland annat för att 
hästens rygg i skritt överför en människas normala 
gångrörelser till ryttaren. Ridning liknar i många 
avseenden rörelserna när man går – reaktioner 
och mekanik i människans bål är ofta så gott som 
identiska. Detta är en av anledningarna till att 
ridningen är så nyttig. Man kan mycket väl 
bli en duktig ryttare även om man inte 
börjar rida förrän på lite äldre dar!

En persons rörelsemönster är 
ett uttryck för hela personlighe-
ten. Det är människans ”inre” 
som helt och hållet bestämmer 
kvaliteten på rörelserna. När man 
mår bra har man en helt annan 
hållning och rör sig helt annorlunda 
än när man är nedstämd. En säker håll-
ning och fria rörelser är alltid tecken på att en 
människa är både självsäker och lugn. Om man 
sjunker ihop gömmer man inte bara huvudet 
mellan axlarna, man försöker gömma hela sin 
person för omvärlden.

Rädsla, stress, enformighet, kaos och för stora 
krav på styrka och koordination är faktorer som 
alla påverkar förmågan till inlärning av rörelser 
negativt. Rädsla blockerar rörelser. Den som är 
rädd tar till försvars- och skyddsmekanismer som 
att spänna sig, höja händerna och sjunka ihop, i 
värsta fall ända till fosterställning. Under stress 
fungerar man bara ”per automatik”. Man kan 
inte reagera med välavvägda och adekvata reak-
tioner på en aktuell situation om man är stressad. 

Om man till exempel rider under press och stress 
kan man inte bedöma hur man behöver reagera 
och agera i varje ögonblick, och framför allt kan 
man inte prova nya rörelser. En stressad ryttare 
kan bara göra halt enligt en inlärd standardme-
tod, och är inte i stånd att lyssna på vad hästen 
svarar på i fråga om effekt och timing för hjälp-
givningen.

Eftersom inlärning är helt beroende av in-
tresse för och lust på nya erfarenheter, blockeras 
all vidareutveckling av monotoni, fastlåsta ruti-
ner och långtråkighet. Motsatsen till detta, ett 
övermått av olika nya utmaningar, är lika illa. Då 
åstadkommer man bara en enda meningslös och 
ofruktbar röra av ny och gammal information.

Grundkunskapen måste vara väl etablerad 
innan man tillför nya saker. Med en ny häst 

måste man först och främst öva sådant 
som är välkänt för båda. Om man vill 

börja med något nytt måste man ta 
det i små steg och med långsamt 
stigande svårighetsgrad. Halt gör 
man till exempel först flera gång-
er på samma ställe längs långsi-
dan, sedan någonstans på spåret 

som man har sett ut, och till slut 
vid X, utan stöd av väggen.
När kraven på ryttare och/eller häst 

blir för stora är orsaken oftast felaktig målsätt-
ning. Det är inte nödvändigtvis ridläraren som 
kräver för mycket, utan ofta är det eleven som 
ställer krav på sig själv. Om man ser hur barnets 
rörelseutveckling ser ut, kan man urskilja tre kla-
ra riktlinjer för hur denna fortskrider:

Barnets bål utvecklas före armar och ben för 
att kunna stödja och stabilisera dem. Allra först 
lär sig spädbarnet att hålla sig uppe med hjälp 
av skuldrorna, sedan på armbågarna, senare på 
händerna, och när detta går bra börjar barnet 
använda händerna mer. Att använda armar och 
ben på ett målinriktat sätt är inte möjligt förrän 
själva bålen har stabiliserats. Barnets förmåga att 
behärska sin kropp utvecklas ”inifrån och utåt”.

KOM I HÅG
Den riktigt goda 

inlärningen försiggår 
med små steg på den 
smala gränsen mellan 

enformighet och  
kaos.
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Rörelserna är till att börja med större än 
nödvändigt och kräver mycket energi. 
Så småningom blir de mer precisa 
och används mer ekonomiskt och 
utan onödig styrka: ”Från grövre 
till finare.”

Innan man kan koordinera sin 
kropp så att man kan stå still i en 
ny position måste man lära sig att 
behärska den under rörelse. När ett 
barn håller på att lära sig att balansera på 
alla fyra, kommer det först att vingla och vackla 
innan det lär sig att balansera i den positionen. 
Barnet lär sig att gå innan det kan stå: ”Man mås-
te kunna gå innan man kan stå.”

De här tre grundläggande punkterna gäller alla 
som lär sig rida. Först måste ryttaren vara balan-
serad och säker i sin bål innan han eller hon kan 
börja tänka på att kunna kontrollera armar och 
skänklar. Att ge en oerfaren ryttare instruktionen 
”ner med hälarna!” eller ”håll händerna still!” är 
helt onödigt: ”Inifrån och ut!” Den som i det lä-
get tänker sig att laborera med förfinade hjälper 
tar sig vatten över huvudet. Först måste man nöja 
sig med att resultatet blir någotsånär, och sedan 
måste man undan för undan arbeta och fila på de-
taljerna: ”Från större till mindre.” God balans och 
en oberoende sits uppnås i själva verket genom 
utvecklad rörlighet. Den oroliga sitsen som är så 
typisk för nybörjare är inget fel, utan det är det 
första steget till att hitta balansen genom rörelse: 
”Man måste kunna gå innan man kan stå.”

Det är bra att kunna se en rörelse för sitt inre 
öga. För att utveckla den förmågan är det viktigt 
att man studerar duktiga ryttare. Ett barn kan 
lära sig en ny rörelse direkt, bara genom att se 
den. Barnet kan till exempel ofta rida lätt i trav 
bara genom att se ett annat barn göra det, utan 
att man måste visa eller förklara så mycket. En 
vuxen behöver både synintrycket och förkla-
ringen. Den vuxne lär sig mer medvetet, med 
sitt intellekt. Han eller hon kräver mer detaljer 
och förklaringar under inlärningen. Varje ny rö-

relse måste först dissekeras och sedan sät-
tas ihop igen. För den vuxne är det 

viktigt att ha bilden av den färdiga, 
korrekta rörelsen klar för sig för att 
kunna sortera och foga ihop alla 
bitarna i rörelsepusslet.

Ett typiskt exempel är nybör-
jaren, som för första gången får 

skritta en häst själv, utan longer-
lina. En vuxen frågar då: ”Hur ska jag 

få hästen att gå framåt? Vad ska jag göra 
nu? Hur styr man?” Om läraren nu kommer med 
en teknisk utläggning, som naturligtvis inte fun-
gerar, därför att den inte kan anpassas till just den 
hästen i varje ögonblick, så resulterar detta natur-
ligtvis i besvikelse. Ridelevens enda chans till en 
positiv upplevelse är nu att överlämna sig åt den 
ovana situationen, att känna sig in i den med alla 
sinnen och att bara följa med i hästens rörelser. 
Detta är barnets värld. Barn betraktar helt enkelt 
hästen som en vän och litar utan vidare på den, 
mycket mer än en vuxen. Barn har inga problem 
med att lära sig av hästen. Jag skulle önska att 
fler ryttare kunde koppla bort sina kalkylerande 
hjärnor och vara lite mer som barn, som helt odra-
matiskt tar till sig nya intryck.

Att lära sig rörelser sker inte bara rent praktiskt, 
utan också till stor del via hjärnan. Den proces-
sen brukar man inom sportvärlden referera till 
som mental träning. Den mentala träningen fo-
kuserar medvetet på ett framgångsrikt resultat, 
vilket då även fungerar som feedback, en defi-
nition som i sig innehåller en mängd informa-
tion: Man planerar och föreställer sig upprepade 
gånger en rörelse eller ett händelseförlopp in i 
minsta detalj. Rörelsen känns på så sätt mer och 
mer odramatisk, den kan finslipas och man får en 
positiv inställning till den. Man förstår rörelsen 
och dess mål och mening i sitt sammanhang. Så 
snart en ryttare förstår varför man måste sitta rätt 
på hästen kommer han eller hon att jobba på att 
åstadkomma en korrekt sits. Mental förberedelse 
är extremt viktigt i sporter där skillnaden mellan 

KOM I HÅG
”Inifrån och utåt.”

”Från grövre till finare.”

”Man måste kunna gå 
innan man kan stå.”
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att lyckas och att misslyckas är hårfin – som i rid-
ning, där det är risk för att ens verkliga kapacitet 
blir blockerad av inre eller yttre stress, rädsla eller 
prestationskrav.

Ryttarens utbildning
Ingenstans finns det så mycket osäkerhet och så 
många olika åsikter som i fråga om hur man ska 
lära sig rida. Vad ska man lära sig allra först, vad 
ska komma sedan och i vilken ordning? Vad är 
det som är särskilt viktigt? Ska en nybörjare rida 
med eller utan stigbyglar, i lätt sits eller i ”dres-
syrsits”? Att det råder delade meningar i de här 
frågorna, det framgår av poäng, procent och pla-
cering av ryttarna i olika tävlingsklasser.

Vilken betydelse och vilket värde man än till-
mäter olika detaljer, så är det viktigt att man inte 
betraktar en ryttare under utbildning enbart som 
en kombination av fel (nickande huvud, felaktigt 
skänkelläge, felaktig handställning och så vida-
re), utan som en elev som kan en del saker men 
ännu inte andra.

En bra ridlärare måste kunna se var eleven 
står och vad som kommer att bli nästa steg i ut-
bildningen. I de flesta andra sportgrenar är den 
teoretiska inlärningen av specialiteten noga upp-
delad i specificerade, på varandra följande trapp-
steg. Eftersom ridning är en så komplex aktivitet, 
innehåller den en rad speciella svårigheter un-
der inlärningen. Hur denna fortskrider beror inte 
bara på ryttaren utan också på omständigheterna 
och inte minst på hästen. Man kan inte lära sig 
rida efter ett fastlagt schema. Det är omöjligt att 
ge ett generellt svar när föräldrar och vuxna ny-
börjare frågar: ”Hur många timmar måste man 
rida med linförare innan man kan rida själv?”, 
eller: ”Hur många lektioner måste man ta innan 
man kan rida?”

En ridskola är inte som en (bil)körskola där 
man kanske måste ta ett minimiantal lektioner 
för att få (häst)körkort, och där eleverna kan för-

söka underträffa varandra i antal ridtimmar. Här 
handlar det om olika situationer, olika hästar och 
olika människor. Att släppas fri från linan tidigt 
är inte nödvändigtvis en fördel. Elever som har 
arbetat längre med sitsträningen i lina gör ofta 
större framsteg senare eftersom de inte behöver 
ta itu med alla utmaningarna på en gång. Det 
är inte för inte som ryttarna vid en sådan insti-
tution som Spanska ridskolan i Wien i måna-
der grundutbildas med lina och linförare för att 
kunna utveckla den föredömliga sits som de är så 
berömda för.

Å andra sidan betyder det mycket psykologiskt 
sett att rida utan linförare eftersom det sporrar in-

Sitsträning i lina.
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tresset ytterligare. Det är ridläraren som ansvarar 
för att det blir balans mellan de här två under-
visningssätten, eftersom man som sagt inte kan 
lära sig rida enligt någon standardmetod, även 
om det visst finns vissa saker som måste läras in 
allra först, och sedan andra, i tur och ordning. 
De här grundelementen utgör byggstenar i kon-
sten att lära sig rida. På den vägen, som aldrig tar 
slut, kommer man hela tiden att behöva vända 
tillbaka till grundstenarna för att finslipa dem.

I takt med att man får en bättre balans kom-
mer man till exempel att sitta bättre och kunna 
inverka bättre. Detta förbättrar ryttarkänslan och 
man kan ge hjälperna känsligare, mer precist och 
i rätt moment i rörelsen. För att kunna pricka in 
den exakta tidpunkten för en hjälp måste man ha 
en absolut rytmkänsla, vilket i sin tur förbättrar 
balansen.

Även avancerade ryttare måste fila på samma 
grundstenar som nybörjarna.

Inom ridläran kategoriserar man det som en 
ryttare till häst måste kunna i följande rubriker: 
Sits, Hjälpgivning, Känsla och Inverkan. Jag ska 
här berätta om ryttarens utbildningsväg och har 
då ytterligare spaltat upp rubrikerna i mindre de-
lar. Ryttarens utbildningstrappa liknar i många 
avseenden den som hästen genomgår inom den 
klassiska skolan.

kontakt
Hästmänniskans kontakt med hästen är den för-
sta förutsättningen för inlärning. En god känsla 
för hästen gör att man inte är rädd, samtidigt som 
den skapar ett ömsesidigt förtroende. Många 
gånger kan ett sådant samförstånd vara bättre 
än rent teknisk skicklighet. Alla vet väl hur en 
del hästar som kan hitta på både det ena och det 
and ra med oss vuxna, aldrig skulle uppföra sig så 
mot barn! De riktigt stora prestationerna inom 
hästsporten beror ju på en sådan här personlig 
kontakt mellan häst och ryttare som känner var-
andra.

rytm
Precis som hästen i början av sin utbildning måste 
öva in och befästa takten i varje gångart, så måste 
även ryttaren lära sig att känna in den rätta rytmen 
i alla hästens rörelser i skritt, trav och galopp. När 
det handlar om harmoni inom musiken, är det 
när alla som spelar håller samma takt. Ryttaren 
och hästen måste också komma fram till en ge-
mensam rytm. Takten måste ligga till grund för 
rytmen, annars kan man aldrig komma fram till 
något fint, harmoniskt arbete. Redan när man lär 
sig rida lätt märker man hur mycket bättre det går 
när takten stämmer. Detsamma gäller även för alla 
andra övningar. Anledningen till att taktfel bestraf-
fas så hårt inom dressyren är att kraven på takt 
och rytm i alla rörelser är så grundläggande. De 
flesta taktfel orsakas av ryttaren, inte av hästen.

balans
Så snart rideleven sitter på hästen är det först och 
främst balansen som utmanas. Utan balans skul-
le man behöva hålla sig fast med muskelstyrka 
för att inte ramla av. Balansträning, framför allt 
med överlivet, är förutsättningen för all vidare 

schwung

rakriktning

samling

takt

lösgjordhet

uppmärksamhet  
och samarbets- 
vilja
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ridutbildning. Här är det lämpligt att då och då 
rida barbacka för att kunna känna hästens rörel-
ser mer direkt och att reagera på dem. Den unga 
ryttarens eller nybörjarens första målsättning ska 
vara att sitta i lodrät sits mitt över hästen i balans 
– ”i rörelsen” – låta sin egen tyngdpunkt sam-
manfalla med hästens hela tiden, i alla rörelser 
och i alla gångarter.

lösgjordhet
Den som kan balansera i rörelsen behöver inte 
använda mer energi än precis vad som krävs för 
ögonblicket. När man rider ska ingen muskel 
vara konstant spänd, det handlar om en rytmisk 
an- och avspänning i samspel med hästens rörel-
ser. Man får inte tro att lösgjordhet är lika med 
slapphet. När ryttaren är följsam arbetar mus-
kulaturen ekonomiskt. Musklernas grundtonus 
anpassar sig då i varje ögonblick till situationen 
– mer energi utvecklas i samlad trav än i skritt 
på lång tygel. En fin och detaljerad hjälpgivning 
med skänklar, vikt och händer är inte möjlig 
utan en oberoende och följsam sits.

Utan en djup, ”sluten” sits går det inte att 

inverka effektivt. Den korrekta och naturliga 
grundtonus som ryttarens muskelkorsett, dock 
utan spänning, måste uppvisa, är en förutsättning 
för att man ska kunna sitta upprätt på hästen. Att 
kunna rida hästen med sitsen är en av ridkonstens 
hemligheter. Då sitter ryttaren inte på utan i häs-
ten – ryttaren blir ett med hästen.

Parallellt med sitsträningen lär man sig hjälp-
givningen.

tekniken
Först lär man sig själva tekniken med hjälpgiv-
ningen. ”Där ska skänkeln ligga! Så ska du hålla i 
tygeln …” – Rideleven måste till en början få lov 
att använda grövre hjälper innan han/hon kan 
börja finslipa dem. En nybörjare använder myck-
et mer kraft och energi i en vändning än en mer 
avancerad ryttare. Att öva olika hjälper isolerat är 
bara meningsfullt under vissa omständigheter ef-
tersom hästarna lätt missförstår eller helt ignore-
rar hjälper som är lösryckta ur sitt sammanhang. 
Ridläraren måste därför kunna bedöma vad som 
kan krävas av varje enskild elev, eftersom den ko-
ordination av hjälperna som fordras av en ryttare 
redan från allra första början är en rätt komplice-
rad uppgift, inte sällan alltför svår.

känslan
Kronan på ridkonsten, ryttarkänslan, utgörs av 
en optimal kommunikation mellan ryttare och 
häst. Den här gåvan är ingenting några utvalda 
personer är födda med, utan det är något varje 
ung ryttare bör ha som mål. Den där känsliga 
kommunikationen med hästen måste hela tiden 
poängteras av ridläraren och läras in av eleven. 
Här är hästen den bästa läraren. Bara på en välut-
bildad häst kan eleven lära sig att ge rätt hjälper, 
få rätt reaktion på dessa och att flytande avpassa 
sitt eget förhållningssätt.

följsamhet

teknik

känsla
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balans
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för rörelsen 

•  leder 
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Lederna – där rörelsen sker
En led är det ställe mellan ett par skelettben där 
en rörelse kan komma till stånd. Rörelsens rikt-
ning och omfång bestäms av hur leden är kon-
struerad.

En led består av ett ledhuvud och en ledpanna. 
Dessa skyddas av ledbrosk och de är inneslutna i 
en ledkapsel med ledvätska, vilken fungerar som 
smörjmedel. Den innehåller även diffusionsnä-
ring som är nödvändig för brosket, som ju inte 
innehåller några blodkärl och därför inte kan 
få näring via blodet. Ledkapseln är omgiven av 
ett fint nätverk av nerver med rörelsereceptorer, 
som registrerar minsta förändring med avseende 
på ledens vinkling och spänningsläge. Lederna 
omfattas av muskulatur som initierar en rörelse, 
och musklerna fäster via sina senor i benhinnan. 
Ibland kan en muskel fästa direkt i ledkapseln, 

som till exempel i axlarna. Denna ledkapsel blir 
då ännu känsligare för minsta förändring. Om 

ledhuvud

brosk

kapsel

ledvätska

ledpanna

Ledens anatomi.

Rörelsens riktning och kapacitet bestäms av ledens konstruktion.
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man spänner sig i axlarna blockeras hela skulder-
partiet.

Lederna kan utföra olika slags rörelser bero-
ende på hur de är konstruerade. Gångjärnsleder, 
som till exempel i fingrarna, kan man bara vinkla 
ihop och räta ut. De kan bara röras i en dimensi-
on. Handleden kan lite mer. Den kan böjas och 
sträckas i en riktning, men den går dessutom att 
böja åt lillfingersidan och åt tumsidan. När man 
gör cirklande rörelser med handleden är det en 
kombination av de två huvudsakliga rörelserikt-
ningarna. Kulleder, som i axlarna och höfterna, 
är ännu mer sofistikerat konstruerade. Där har vi 
rörelse i tre dimensioner, som kan samordnas, 
nämligen vinkla ihop -- räta ut, böja – sträcka, 
och rotera utåt och inåt.

Om vi tänker oss att det bara gick att röra le-
derna åt ett håll i taget, skulle vi röra oss som en 
robot, kantigt och knyckigt. Som tur är finns det 
inte en fjärde dimension som vi måste förhålla 
oss till!

ledens neutralläge
Ur sitt neutral- eller mittläge kan leden röras åt 
alla håll som ledens konstruktion tillåter. Om en 
led befinner sig i sitt yttersta läge kan den bara 
röras åt ett håll. Om man till exempel står på tå 
och vill hoppa upp, måste man först sänka hä-
larna innan man kan få kraft att hoppa upp.

Om vi ska kunna följa hästens rörelser kan vi 
inte ha våra leder låsta i sina ytterlägen. Detta 
gäller särskilt ryggradens länd- och korsparti samt 
höftlederna, men även alla de andra lederna.

Med en ändamålsenlig och följsam sits kan 
alla leder få rätt spelrum och ingen led kan bli 
felaktigt belastad eller överansträngd.

Vad händer egentligen i leden när den rör sig? 
Som vi ser på teckningen uppe till höger rör sig 
den ena benändan mot den andra varvid leden 
får en kompressionsbelastning på den ena sidan 
och en dragbelastning på den motstående si-
dan. Belastningen på ledbrosk och ledkapsel är 

kompression

drag

Led i böjning.

hjärnan
Viljestyrda rörelser

ryggmärgen  
= reflexer, ej viljestyrda  

rörelser

neutralläge 

= viloläge

musklerna  
reglerar ledens läge

nervreceptorerna  
registrerar förändringar i leden 
och skickar informationen till 

hjärnan  (lägesrapport)

lägesrapport
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som minst när leden befinner sig i sitt neutral-
läge. Detta registreras av nerverna som 
ledens normalvärde. Det är även 
det optimala läget för broskets 
upptag av näring. Om en led 
belastas snett eller för hårt 
under längre tid störs nä-
ringsupptaget och detta 
förstör brosket och där-
med till slut hela leden.

Nervreceptorerna i 
ledkapseln registrerar 
omedel bart avvikelser från 
ledens neutralläge så att mus-
kulaturen ska reagera och åter-
ställa balansen. Detta betyder att 
även muskulaturen är som mest avspänd 
när leden befinner sig i sitt neutralläge.

Muskulaturen  
– hur rörelse utförs
Det är musklerna som utför rörelserna – de är 
vårt främsta rörelseorgan. Hur de är uppbyggda 
beror på frekvensen och typen av arbete de ska 
utföra. Den enskilda muskeln består av många 
långsmala muskelfibrer, precis som i en apelsin-
klyfta. I varje sådan fiber finns det komponenter 
som kan dra ihop sig och sträckas ut.

Det finns två olika sorters muskelfibrer. Dels 
dynamiska fibrer som åstadkommer rörelse och 
som har övervägande sammandragande element, 
dels statiska fibrer som främst har betydelse för 
kroppshållningen.

De stora musklerna på armar och ben består 
till största delen av dynamiska fibrer eftersom där 
mestadels utförs rörelse. Bålen däremot, som ska 
hållas stabil för att kunna tjäna som bas för rö-
relse, har en större andel statiska muskelfibrer i 
sin muskulatur. Detta ska man tänka på när man 
ägnar  sig åt mer specialinriktad muskelträning. 
Jag menar då särskilt den så populära magträ-

ningen med sit-ups och liknande. Här tvingas 
bukmuskulaturen arbeta fokuserat på 

rörelse och inte på hållning. Med 
sådan träning engagerar man 

bara en liten del av bukens 
muskelfibrer, och det efter-
traktade resultatet av de 
här svettiga övningarna 
uteblir därför ofta.

Vad är det då som hän-
der i en muskel när den 

arbetar? För att illustrera 
de tre huvudsakliga muskel-

funktionerna kan man ta ett 
tungt föremål i handen och hål-

la det framför sig med armbågen i 
ungefär rät vinkel. Nu måste överarmens 

böjarmuskulatur arbeta som ”hållare”. Det här 
kallar man isometrisk kontraktion. Muskeln arbe-
tar ”statiskt”. Om man nu böjer armen mer och 
lyfter föremålet, så förkortas överarmens böjare – 
muskeln arbetar då koncentriskt. Om man sedan 
sänker armen långsamt sträcks armen, men det 
är fortfarande framför allt böjaren som är aktiv, 
inte sträckaren! I det här fallet förlängs den. Den 
här excentriska kontraktionen är den knepigaste, 
det är den man lättast får träningsvärk av. Det är 
också den som är den viktigaste för att stabilisera 
lederna. Det är inte förkortandet som är det vikti-
gaste arbetet och det som tränar en muskel bäst, 
utan en långsam, kontrollerad utsträckning mot 
ett motstånd, till exempel kroppsvikt eller gravi-
tation. Musklerna genomströmmas av mycket 
blod, eftersom de behöver mycket syre för att 
kunna arbeta. Om en muskel utsätts för långvarig 
anspänning, förhindras genomblödningen och 
både syre- och näringstillförseln till muskelfibrer-
na uteblir. När det syre som fanns i muskeln är 
förbrukat kan den alltså inte få in något nytt och 
den kan inte arbeta som den ska. Samtidigt för-
hindras borttransporten av mjölksyra, som upp-
står som avfallsprodukt vid ämnesomsättningen i 
muskeln. Detta leder till smärta, vilket i sig leder 

KOM I HÅG
• En led anpassar sig bäst till 

rörelsen ur sitt naturliga medelläge.

• Ur detta neutralläge har leden  
störst rörelseomfång med hänsyn till  

dess konstruktion.

• När man rider använder man  
inga extrema lägen för lederna,  

utan man arbetar runt 
neutralläget.
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till att muskeln drar ihop sig krampaktigt, och det 
i sin tur gör att genomblödningen försvåras – det 
blir en ond cirkel. Om musklerna däremot får 
arbeta rytmiskt, med pauser och i samspel med 
sina antagonister, får de in nytt syre hela tiden 
och lagrar inte in mjölksyra. Musklerna kan bara 
arbeta funktionellt över tid om de inte är spända 
utan får arbeta i takt med varandra.

om musklernas samarbete
I en riktad, medveten rörelse av en led är det ald-
rig en enskild muskel som arbetar, utan det är all-
tid en muskel som samverkar koncentriskt med en 
excentriskt arbetande antagonist. Om en sträck-
are rör sig koncentriskt, så verkar motstående 
böjare alltid excentriskt och bromsande på rörel-

sen. Denna kan 
därför utföras 
med millime-
terprecision. 
Om rörelsen 
utförs väl är 
leden på så sätt 
både rörlig och 
stagad av muskler 
runt om.

En rörelse sker van-
ligtvis inte i en enskild led, 
utan den fortplantas genom hela kroppen som 
en kedjereaktion i musklerna. Detta kan man lätt 
konstatera om man låter båda armarna hänga ner 
längs sidorna och börjar vrida tummarna framåt–
utåt. Då fortsätter rörelsen med att handflatorna 

Exempel på olika sorters muskler. KOM I HÅG

• Musklerna samverkar i kedjor, 
inte isolerat.

• Musklerna arbetar inte bara genom 
att korta sig, utan även när de sträcks 
ut av en tyngd eller av tyngdkraften.

• En muskel kan bara arbeta korrekt 
i rytmisk samverkan med andra 

muskler, aldrig om den blir utsatt 
för långvarig spänning.
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vänds utåt, axlarna vrids bakåt, bröstkorgen rätas 
upp och huvudet höjs. Detta är ett sträckmönster. 
Om man vrider händerna åt motsatt håll så run-
das axlarna och ryggen och huvudet lutas framåt, 
vilket är ett böjmönster. Överfört till ridningen 
är detta en intressant iakttagelse med tanke på 
handställningen. Det blir mycket svårare att sitta 
upprätt med kull-lagda händer, eftersom man då 
aktiverar två motstridiga muskelgrupper.

Nervsystemet  
– som organiserar rörelserna
Det centrala och det perifera nervsystemet: 
Det centrala nervsystemet består av hjärnan och 
ryggmärgen, och man kan jämföra det med en 
sambandscentral. De kommandon som kommer 
härifrån kopplas via det perifera nervsystemet till 
musklerna där kommandot verkställs. Hur den 
här verkställigheten ser ut (kvaliteten) kopplas 
sedan via det perifera nervsystemet tillbaka till 
hjärnan för att denna ska utvärdera den beställda 
rörelsen.

Om vi skulle styra allt det här med viljan, skul-

le vi inte hinna gå mer än ett par meter innan 
vi skulle falla omkull av utmattning. Bara ge-
nom att vi går rakt fram har vår hjärna otroligt 
mycket information att hantera, och den sänder 
ut kommandon till musklerna, som ingen dator 
har kunnat göra lika bra hittills. Merparten av de 
här kommandona är reflexstyrda och beroende 
av vår kroppshållning och balans.

Muskulaturen håller alltid en viss grundspän-
ning, tonus, som är lägre när man till exempel 
ligger ner än när man står upp. Den här grund-
spänningen förändras automatiskt alltefter läge 
och situation utan att man behöver tänka på det. 
På så sätt är det våra leder och vår kroppshållning 
som till stor del bestämmer hela vårt rörelse-
mönster. En muskel kan bara reagera och arbeta 
optimalt om vår normala och neutrala muskelto-
nus är anpassad till situationen.

Grundspänningen i muskulaturen växlar. Om 
man är i kondition och på gott humör – om man 
sprudlar av energi – är den högre än om man är 
trött och nere. På så sätt är det många yttre och 
inre faktorer som bestämmer hur vi rör oss utan 
att vi medvetet styr våra rörelser.

Vår kroppsuppfattning är inte lika utvecklad 

Funktionen av sträck- och böjmönster.
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överallt. Man har till exempel en 
mycket större känslighet i hän-
derna och i fingrarna än på ryg-
gen. Vem vet precis var den 
tredje ländkotan sitter, om 
man inte råkar ha ont just 
där och doktorn har sagt att 
det är den tredje ländkotan 
det onda sitter i?

De djupa buk- och rygg-
musklerna, som framför allt an-
svarar för vår upprätta kroppshåll-
ning, sköter för det mesta helt automa-
tiskt och reflexmässigt hållning och balans. Man 
har mer kontroll och känsla för armar och ben, 
som ju är ansvariga för rörelser, än för bålen som 
har hand om stabiliteten och hållningen.

Vad som är det speciella med ridsporten kom-
mer vi att inse i och med det här kapitlet. När vi 
sitter på hästen befinner sig de flesta av våra leder 
i sitt fysiologiska neutralläge. Musklerna utsätts 
inte för belastning och kontraktion under någon 

längre stund, utan här krävs istäl-
let fin koordination och samspel 

mellan alla muskler i kroppen. 
Bålen verkar genom naturliga 
balansreflexer automatiskt 
stabiliserande på kroppen. 
Ryttarens hjälper med armar 
och ben inverkar med mins-
ta möjliga kraftinsats.

När man ska mobilisera le-
der inom sjukgymnastiken blir 

det alltmer klart hur viktigt det är 
att arbeta med mycket små rörelser 

utifrån ledens neutralläge. Där får redskap för 
styrketräning alltmer vika för träning av koordi-
nation och rörelseskicklighet.

Dessutom är det också nödvändigt att lära kän-
na sin egen kropp bättre för att kunna använda 
den klokt och ekonomiskt, såväl till vardags som 
i sportsammanhang, en insikt som kan vara nyck-
eln till framgång.

KOM I HÅG
• Nervsystemet arbetar till 
största delen automatiskt.

• Vår muskeltonus påverkas av 
kroppens hållning och situation.

• Den muskulatur som sörjer 
för kroppshållningen är svår 

att känna.

.
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3 länken mellan  
häst och ryttare

•  anatomi 

•  funktion 

•  ryttarens 
    rörelser 

Rörelsecentrum  
– bäckenet
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Anatomi
Bäckenet är centralt för våra rörelser, varför det 
är viktigt att vara införstådd med en del anato-
miska fakta för att kunna utveckla känsla för dess 
position och mekanik. Tekniskt sett är bäckenet 
en ring av ben som består av tre delar: dels de två 
höftbenen, dels korsbenet som förenar de båda i 
en bakre vägg. Blygdbenet är den främre förbin-
delsen av de två höftbenen.

Funktionellt sett innefattas även höftlederna 
och ländkotorna i bäckenet. Varje rörelse i bäck-
enet involverar automatiskt även dessa leder.

1

2

5

4

7

3

6

4

7

2

5

6

Bäcken med höftleder  
och ländkotor från sidan  
och framifrån. 

1 Ländkotor

2 Korsben

3 Höftled

4 Höftbenskam

5 Blygdben

6 Sittben

7 Höftbenskammens främre utsprång       
(spina iliaca anterior superior, SIAS)

KOM I HÅG
Varje bäckenrörelse  
är lika med rörelse  

i höftleder och 
ländrygg.



rörelsecentrum – bäckenet  33

Kroppsproportioner och 
individuell kroppsbyggnad
Bäckenet delar kroppslängden i två, mer eller 
mindre olika stora delar. Det får oss att fundera 
över hur viktigt detta är för balansen. Det betyder 
till exempel att det är lättare för en ryttare med 
kort överkropp och långa ben att hålla balansen 
på hästen än för en person med lång överkropp. 
Sådana skillnader ser man tydligast på barn och 
ungdomar som växer. Två barn som sitter ner 
kan se precis lika stora ut, men när de står upp 
kan det kanske skilja ett huvud i längd mellan 
dem. Det här inser man när man ser kroppspro-
portionerna i tillväxtperioderna mellan barndom 
och vuxen ålder.

tillväxtperioder
Ett barns kropp kännetecknas av att huvudet 
är stort och bålen lång i förhållande till de gan-
ska korta armarna och benen. Tillväxten sker i 
 perioder, då ibland benen blir längre och  ibland 
bålen. Det är därför ungdomar ibland ser opro-
portionerliga ut, tidvis långa och slankiga och 
ibland mer satta, tills de har vuxit ikapp sig 
så att proportionerna stämmer. De ”normala” 
kroppsproportionerna är att benen är lika långa 
som bålen och huvudet tillsammans. Om man 
tänker sig en horisontell linje som delar krop-
pen på mitten så går den precis mitt i höftleden. 
Men eftersom det inte finns två personer som ser 
exakt likadana ut, så har varje individ sina egna 
proportioner.

Om överkroppen är längre än den nedre de-
len, ser en person i sittande ställning ut att vara 
väldigt lång, men om någon har långa ben och 
kort överkropp, kanske den sistnämnde är längre 
när de står upp bredvid varandra. När man ska 
bedöma en persons kroppsproportioner är det 
viktigt att man verkligen ”delar” den i höftleden 
och inte i midjan. Då visar det sig ofta att någon 
som anses vara långbent i själva verket har lång 
överkropp med hög midja.

Om man vill komma någonstans som ryttare 
är det helt grundläggande att man är medve-
ten om vilka proportioner man har på sin egen 
kropp. Det behöver inte vara någon nackdel 
för ridningen om man har lång överkropp eller 
ovanligt långa ben, det kan mycket väl vara en 
tillgång. Det avgörande är ens egen inställning 
till eventuella avvikelser från normen.

Olika bredd på bäckenet på män och kvinnor 
spelar en mycket liten roll för ridningen. Det är 
vidden mellan höftbenskammarna som skiljer 
sig åt, själva ”sittytan”, sittbenen och blygdbe-
net, är ungefär densamma, oberoende av kön. 
Dock måste sadeln passa väl, så att ryttarens vikt 
blir jämnt fördelad. Bland annat är hästryggens 
bredd och form viktiga för att man ska sitta be-
kvämt på hästen. Det går inte att precisera en-
skilda anatomiska fördelar som gör en ryttare 

Växtperioder: barn, tonåring, vuxen.

½

½
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framgångsrik. Både kvinnor och män rider lika 
bra, och det finns ingen ridlära som hävdar att 
det behövs olika hjälpgivning beroende på kön. 
Det skulle i så fall gälla ridning i damsadel! Det 
är inte bara det att ridundervisningen är lika, 
alla tävlar också på lika villkor, även i interna-

tionella toppklasser. Angående 
kompetens och kapacitet 

i alla de tre klassiska 
disciplinerna dressyr, 
hoppning och fält-
tävlan, ser det ut som 
om kvinnor och män 
är absolut likställda, 

vilket man knappast 
kan säga om någon an-

nan sportgren.

Påtaglig anatomi – känna efter
Att bara plugga anatomi hjälper inte mycket när 
man ska lära sig rida. Ta på dig något bekvämt, gå 
och hämta en pall och ställ boken på ett notställ 
framför dig (för att ha bägge händerna fria), och 
sätt dig framför en spegel, så ska vi försöka liva 
upp det här ack så viktiga anatomiavsnittet. Om 
du nu gör ”höfter fäst”, så är det höftbenskam-
men du känner under pekfingrarna.

Innan vi går vidare måste vi klara ut en del 
begrepp. En del termer inom anatomin kallas 
något annat till vardags, eller det kan råda förvir-
ring om betydelsen. Man säger till exempel att 
man har ”ont i ryggen”, oavsett om smärtan sitter 
mellan skulderbladen, i ländryggen eller ännu 
längre ner. Inom anatomin skiljer man på olika 
partier i kotpelaren. Ett annat ord som vanligen 
används är ”höfterna”. Med det kan man anting-

Så här ”sitter” skelettet i sadeln.

KOM I HÅG
Inom ridning och 

ridsport gäller total 
könsneutralitet.
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en mena höftbenskammen eller själva höftleden. 
I den här boken avses alltid höftleden, eftersom 
det är där rörelse kan ske. 

Känn nu efter på höftbenskammen igen som 
förut, och följ kanten framåt med pekfingret tills 
du träffar på ett ”hörn”. Detta ligger ofta väldigt 
tätt under huden och här gör det ont om man 
skulle stöta emot något. Det här hörnet är höft-
benets främre utskott (spina iliaca anterior supe-
rior), och det är viktigt att kunna känna det för att 
bedöma bäckenets position.

Om du nu känner efter bakåt med tummarna 
känner du ett liknande hörn där. Hos många 
människor kan man se en liten grop i huden pre-
cis där. Mitt emellan de där små groparna anslu-
ter korsbenet till bäckenringen. Korsbenet kan 
man följa ner till det lilla svansbenet. Korsbenet 
belastas inte alls när man sitter ner.

I den klassiska ridläran brukar det stå så här: 
”En person som sitter på en häst vilar på sittbe-
nen och skrevet, vilket är ryttarens sits.” Ryttarens 
säte vilar med avspända muskler och i hela sin 
bredd på hästens rygg. Det är lätt att känna de 
båda sittbenen, beroende på hur hård pallen är 
som man sitter på och hur väl polstrad man själv 
är. Då är det svårare att precisera skrevet. Där-

med menas alltså blygdbenet, men inte dess övre 
kant utan den undre.

Blygdbenet kan man lätt känna som ett hårt 
ben mitt fram, räknat från magen och neråt. 
Det man känner är dess övre kant, det sträcker 
sig snett bakåt i två grenar, som förenar sig med 
sittbenen. Genom den här konstruktionen får 
vi ett trekantigt fundament att sitta på, och om 
man sitter rätt i lodrät sits blir belastningen precis 
jämnt fördelad.

Ett trepunktsstöd är alltid särdeles stabilt. En 
trebent pall står alltid stadigare och kan inte 
”halta” som en fyrbent pall kan göra. I hela den 
mänskliga organismen dyker talet tre upp hela ti-
den: Fötternas stöd på tre punkter (hälen + fram-
fotens två ytterkanter, stortåns trampdyna och lill-
tåns trampdyna), de enskilda ryggkotornas upp-
byggnad, det tredimensionella i våra rörelser …

Varje rörelse med bäckenet innebär en sam-
tidig rörelse i höftleder och ländrygg. En sådan 
rörelse betecknas inom anatomin som en funk-
tionell enhet. Ländryggens kotor kan man känna 
via deras utskott, särskilt tydligt om man rundar 
ryggen, och mindre ju mer man svankar. Att loka-
lisera höftleden är däremot inte lika lätt. Om man 
blir ombedd att sätta händerna på höfterna, sätter 

Hur man sitter. Var man sitter.
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de flesta av oss händerna i midjan, 
och då hamnar vi, som vi talade om 
tidigare, på höftbenskammen.

Det är lättast att känna höftleden om 
man står upp. Den sitter där bäckenet är som bre-
dast, och på utsidan, på samma höjd som blygd-
benet, kan man känna höftbensknölen. Om man 
vrider hela benet utåt eller inåt så känner man 
hur höftbensknölen följer med bakåt respektive 
framåt. Höftleden ligger ungefär mitt emellan 
höftbens knölen och blygdbenet. Där kan man 

också känna pulsen från benartären, som löper 
precis över höftleden.

Om du nu tittar på bilderna på s 35 igen, så ser 
du att höftleden ligger högre än sätet. Det bety-
der att höftleden inte blir belastad, utan att den 
”hänger fritt”. Huvudparten av bäckenets musku-
latur är relaterad till höftlederna, vilket jag kom-
mer att gå närmare in på i kapitel 6, Balanserad 
och avspänd – med fokus på skänklarna. För att 
få en så god position av bäckenet som möjligt i 
sadeln är det viktigt att man kommer ner så djupt 
det går och att man låter benen hänga naturligt. 
Som ryttare måste man bemöda sig om att inte 
spänna de stora sätesmusklerna (skinkorna). Om 
man spänner dem så höjs nämligen sittbenen, 
och då kan man glömma allt om en djup, följ-
sam sits. Det här kan man lätt konstatera om 
man provar spänning respektive avspänning på 
en pall. Det är lättast att känna att man ”sjunker” 
när man spänner av.

De långa inåtförande musklerna (adduktorer-
na) på lårens insidor kan också lyfta upp ryttaren 
ur sadeln. Det är lätt att känna deras ursprung 
och den kraftiga sensträngen vid blygdbenet. Sen-
fästena sitter längs hela blygdbensgrenarna och 

bort till sittbenen. Om man spänner de här 
musklerna – om de alltså förkortas och 

därmed blir tjockare – så sitter man 
inte på sittbenen utan på musku-
laturen på lårens insidor. Detta 
föranleder mången ridlärare att 
kommentera elevens sits med: 
”Sitt ner! Kläm inte med knäna!”

Tyvärr är det inte så lätt att be-
stämma över den här an- eller sna-

rare avspänningen som man skulle öns-
ka. Därför måste man öva sig på att kontrollera 
muskulaturen i andra sammanhang. Detta är 
inte heller så lätt eftersom många muskelgrup-
per samarbetar reflektoriskt, alltså inte viljestyrt. 
Eftersom de inte styrs med viljan är det inte ens 
säkert att vi är medvetna om när och hur de 
spänns, respektive slappnar av. Ett exempel på 

Här har du höftleden.

KOM I HÅG
Höftleden ligger 

nedanför midjan och 
ovanför sittbenen.
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detta är muskulaturen i bäckenbottnen, golvet 
i bäckenringen, som bär upp alla de inre orga-
nen. Bäckenbottnen utför ju inte rörelse i egent-
lig mening, men ändå har den stor betydelse för 
ridningen. Alla har nog upplevt hur omöjligt det 
är att sitta avspänt i sadeln om man är kissnödig, 
men även vid rädsla, stress och osäkerhet blir 
man spänd i bäckenbottnen eftersom den sortens 
muskler omedelbart reagerar på förändringar i 
sinnesstämning och balans. Det går nog inte att 
resonera om bäckenbottenmuskulatur med alla 
ridlärare, men det är viktigt att man känner till 
att det inte går att slappna av i bäckenbottnens 
muskulatur om man inte är lugn och avspänd.

Den sista av de viktiga muskelgrupperna är 
magmusklerna. Det är de som sörjer för stabilite-
ten i ländryggen framifrån och från sidorna. Buk-
musklerna går från bröstkorgen och revbenen i 

ett rakt och två sneda stråk till blygdbenet respek-
tive bäckenkammarna. Två kraftiga senor förenar 
blygdbenet med höftbenskammarna på sidorna 
och fungerar som bukmusklernas fästen. 

De viktigaste av bukmuskulaturens nedre sen-
fästen kan man känna med händerna om man 
ligger på rygg, trycker svanken mot golvet och 
lyfter upp benen så att de bildar en nittiograders 
vinkel både i höftleden och i knäleden. De här 
strukturernas roll för ridningen ska jag förklara i 
de följande kapitlen.

Bäckenets position i sadeln
den lodräta sitsen – dressyrsitsen
En god dressyrsits bör vara elegant och obesvärad 
och se lugn och harmonisk ut. Redan den gre-

Bäckenets position i lodrät sits.
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kiske kavalleriofficeren Xenophon säger i sin se-
dan antiken citerade ridlära, att ryttarens sits inte 
alls har något gemensamt med hur man sitter på 
en stol, utan mer bör liknas vid att stå upp, lite 
bredbent och med lätt böjda knän.

Här är det särskilt viktigt att notera bäck-
enets position. Då ligger nämligen höftbens-
kammens främre utskott vertikalt på samma 
linje som blygdbenet. Man kan tänka sig en 
lodrät linje som berör båda punkterna. I den 
här neutrala positionen med bäckenet har ryt-
tarens säte bäst kontakt med sadeln. Då kan 
varje underifrån kommande rörelse fångas upp 
och utjämnas optimalt. Ryttarens rygg ska be-
hålla sin naturliga obetydliga svank. Om ryg-
gen vore alldeles rak skulle ryttaren bli stel som 
en pinne. Olika hållning när man sitter och när man står.

Bäckenets vinkling över hinder.
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I fråga om ryttarens höftled är det lösgjordhet 
som är kriteriet. Studera så många ryttare som 
möjligt och se om det är någon skillnad mellan 
dem. Vem är avslappnad i höftleden? (Var var det 
den satt nu igen?) … Och vem är lealös i midjan, 
med fastlåst höftled?

Dressyrryttaren ska sitta i hästen, inte på den. 
Hjälper – inklusive vikthjälper – ska inte synas.

lätt sits
Övergången från lodrät sits till lätt sits måste ske 
mjukt och flytande. Det finns inga regler för 
detta eller några bestämda vinklar som höftleden 
ska hållas i. Allt beror på det individuella ekipa-
get och på situationen. Lätt sits innefattar allt 

från avlastningssits till den extremt lätta sitsen 
över stora hinder.

Överlivet vinklas i höftleden allt efter behov, 
men hållningen förändras i övrigt inte. Vid varje 
rörelse i bäckenet uppstår automatiskt även en 
motsvarande rörelse i höftleden och ländryg-
gen. Dock är det möjligt att röra enbart höftle-
den utan att bäckenets position behöver påverka 
ländryggens kotor. Det är detta som händer när 
man övergår från lodrät sits till lätt sits.

Eftersom höftleden ligger högre än sittbenen, 
kommer böjningen i höftleden att automatiskt 
skjuta sittbenen bakåt, och ryttaren kommer att 
balansera med sin tyngdpunkt över lår och knän. 
Detta underlättas i sin tur om man kortar lädren 
så att även vinkeln i knäet blir mindre.

Bäckenets vinkling  i vanlig lätt sits.
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Känna, träna, bli bättre
hur olika bäckenpositioner   
inverkar på ryggraden
Sätt dig framför en spegel och håll pekfingrarna 
på höftbenskammens främre utskott. Det vi nu 
ska göra är att rulla på ”sitt-triangeln” – sittbenen 
och blygdbenet. När man tippar bäckenet fram-
åt närmar sig höftbenskammen låren. Vinkeln 
i höftleden minskar och sittbenen åker bakåt. 
När bäckenet tippas bakåt flyttas höftbenskam-
men bort från låren och sittbenen åker framåt. 
Därvid rundas ryggen och då kan du känna länd-
ryggens tornutskott under huden. Sätt dig nu på 
händerna. Blunda och tänk dig att du är på en 
ridlektion. Då kan du säkert för ditt inre öra höra 
ridläraren: ”Upp med överlivet!” (Mer målande 
uttryck som kan förekomma i detta sammanhang 
överlåter jag till läsarens fantasi.) Du rätar raskt 
upp dig, och så sitter du lodrätt … Eller? Hur 
kändes det i händerna? I nio fall av tio åker sittbe-
nen snabbt och elegant bakåt när man rätar upp 
sig så där hastigt. Men det är ju vanligtvis framåt 
man vill när man rider! Den första ambitionen 
man måste ha på hästryggen är att hitta en neu-
tral bäckenposition ur vilken man utan vidare 
kan följa med i alla hästens rörelser. Det finns tre 
sätt att hitta sin egen mittposition:

1. Man rullar flera gånger över sittbenen en-
ligt ovan, och försöker hitta den ställning där 
man känner sittbenens högsta punkt.

Översta bildparet: 
Bäckenet är tippat framåt: Sitt benen  
åker bakåt = svankrygg. 

Mittersta bildparet:  
Den neutrala positionen = lodrät sits. 

Nedersta bildparet:  
Bäckenet är tippat bakåt: Sitt benen  
åker framåt = svanken jämnas ut.
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2. Man känner efter var höftbenskammens 
främre utskott och blygdbenet är, och försöker 
att få dessa punkter att sammanfalla på en lodrät 
linje.

3. Man känner med ena handen på ländryg-
gens tornutskott samtidigt som man upprepade 
gånger gör den där rullande rörelsen framåt och 
bakåt med sittbenen. Man känner tydligt utskot-
ten när bäckenet tippas bakåt. När bäckenet tip-
pas framåt försvinner utskotten in i svanken. Om 
man tar ut den senare rörelsen extra mycket så 
känner man dessutom två hårda muskelsträngar 
på båda sidor om ryggraden.

I den neutrala bäckenpositionen är tornut-
skotten precis gömda i svanken, och musklerna i 
ryggen är avspända. Här måste jag påminna om 
att en viss ”svank” när man sitter, hör till ryggens 
normala kurvatur. Om den naturliga kurvan 
i ryggen försvinner helt kan inte ryggen fjädra 
med i rörelsen. Ryggraden har ju en S-form för 
att den ska vara stötdämpande. Den sista länd-
kotan, kallad L5, är dock så lite rörlig att den når 
sitt yttersta läge och stannar där om man ”fyller 
ut” svanken. Detta är en vanlig orsak till smärta i 
nedre delen av ryggen, särskilt när man har  suttit 
länge.

Om djupare liggande muskler är spända och 
hårda kan det bidra till att skapa kronisk ryggvärk. 
När man rider måste bäckenet kunna röras smi-
digt, och eftersom det samverkar med höfterna 
och ländkotorna som en enhet (se Kom ihåg-ru-
tan på s 32) är rörlighet i hela bäckenpartiet för-
utsättningen för en mjuk och följsam sits.

Samtidigt medför ju hästens rörelser att rytta-
rens bäcken hela tiden måste följa med och där-
med förbättras förstås också smidigheten i höft-
leder och ländrygg. Stela eller spända leder kan 
aldrig skapa en följsam sits.

Samtidigt med övningarna på pallen, med att 
flytta sittbenen genom att tippa bäckenet bakåt 
eller framåt, slappnar man av i den djupare rygg-
muskulaturen och gör ländryggen lite rörligare.

Du förstår ännu bättre hur rörligheten i bäck-

enet fungerar om du sätter sig på yttersta kan-
ten av pallen och placerar fötterna bakåt så att 
låren hamnar i samma vinkel som när du sitter 
i sadeln. Spänn nu de stora sätesmusklerna och 
känn sedan hur du sjunker ner på sittbenen igen 
när du slappnar av, eller pressa ihop benen och 
slappna av. Om man spänner någon av de här 
muskelgrupperna (sätesmusklerna eller insidan 
på låren), lyfts sittbenen från pallen. Samtidigt 
spänns alla bäckenets muskler. Om man i det lä-
get skulle prova på att röra bäckenet skulle det 
vara som att försöka andas avspänt med hårt sam-
manbitna tänder.

placering av vikten
Tänk dig att sitsen, de två sittbenen och blygdbe-
net, är en trebent pall, och försök vicka på den, så 
får du en föreställning om hur ryttaren kan flytta 
sin vikt. Men innan vi fördjupar oss i detaljer … 
Handen på hjärtat: Var har du vikten egentligen? 
Har du lika mycket vikt på varje sittben? Fråga 
dig följande:

• Vilket sittben belastas mest?
• Vilket sittben känner jag mest?
• På vilken sida vill jag helst lägga vikt?

De allra flesta människor har en favoritsida, pre-
cis som hästarna. Människor är också naturligt 
sneda och utvecklar en tendens att belasta den 
ena sidan mer än den andra. Om man kan känna 
detta själv kan man ta tag i problem med rid-
ningen innan de hinner bli stora problem.

Man kan tycka att begreppet viktöverföring är 
ganska klart och lättbegripligt, men så är tyvärr 
inte fallet: Man kan till exempel lägga tyngden 
till höger genom att luta hela överkroppen till 
höger. Men man kan också luta överkroppen åt 
höger och ändå känna att man har mer vikt på 
vänster sittben. Det är inte alltid så lätt för betrak-
taren att se var en ryttare lägger mest vikt. Det är 
därför ofta hästen som borde vara ridlärare!

Eftersom en korrekt placering av tyngdpunkten  
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nästan är osynlig, är det så svårt att förstå och att 
lära sig den konsten. Det idealiska vore att ryt-
tarens balans automatiskt skulle ordna detta. Då 
skulle det aldrig behöva bli ett intellektuellt pro-
blem. Men ibland måste man i lugn och ro ana-
lysera knepiga sammanhang av rörelser och öva 
så länge på dem att de sitter i ryggmärgen.

Jag vill återigen påminna om sätets trekantiga 
form. Om man flyttar vikten diagonalt framåt–
neråt–sidledes (tredimensionellt) istället för rakt 
åt sidan (endimensionellt), så märker man att 
den rörelsen är ganska obetydlig, och att den si-
dans knä kommer att sänkas en aning. Det är pre-
cis den rörelsen som ridläraren menar när han 
eller hon säger: ”Sänk det inre knäet!”

Om knäet åker upp när ryttaren flyttar vikten, 
har viktförskjutningen bara skett åt sidan och inte 
framåt–neråt. Detta är ett av de vanligaste felen 
på böjda spår och i sidvärtsrörelser. Den här fel-
aktiga hjälpen måste då kompenseras genom 
drivning, till exempel med sporrar och spö.

En annan viktig sak med att flytta vikten på 
rätt sätt är att samtidigt som knäet sänks så tänjs 
midjan på samma sida en aning. Den här lilla 
tänjningen är en förutsättning för en följsam 
sits. När man viker sig i midjan beror det oftast 
på att man har placerat vikten fel och detta är 
ett riktigt kardinalfel. Alla vet att man inte får 
göra sådana fel, men det händer hela tiden för 
att de är så knepiga att komma till rätta med. 

Vikthjälp på den inre sidan: framåt–neråt.
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Men mer om detta i kapitel 4, Stabilitet i bål 
och huvud.

Målet och meningen med övningarna är att 
man ska kunna placera sin vikt så att man ser ut 
att sitta helt still, samtidigt som man är medve-
ten om precis hur och var man ska placera sin 
tyngdpunkt.

Om man lyckas med detta på en häst i rörelse, 
har man förutsättningarna för att kunna göra en 
korrekt vändning!

Följa med i hästens rörelse
Nu börjar det roliga: Sitt helst på en häst, håll 
upp boken framför dig och rid – koncentrerat, 
men mjukt och avslappnat och med ett leende på 
 läpparna – längs spegeln som förhoppnings-
vis finns i ridhuset.

Vad jag först och främst vill med 
den här boken är att omvandla teori 
till praktik. Läs först igenom det här 
avsnittet i lugn och ro, och prova 
sedan sådana råd som du tycker att 
du har hjälp av, nästa gång du ri-
der. Det allra bästa är förstås om du 
då har tillgång till någon som longerar 
dig, så att du helt kan koncentrera dig på 
sitsen. Annars är uppvärmningen i skritt på lång 

tygel ett utmärkt tillfälle att fokusera på sin ba-
lans, något som uppskattas av hästarna.

En obalanserad ryttare är som en dåligt pack-
ad, dåligt fastspänd ryggsäck. Ju jämnare man 
har packat ryggsäcken och ju mer balanserat 
den ligger på ryggen, desto lättare är det att gå 
med den och då spelar inte vikten som sådan så 
stor roll. Med ryttare är det precis likadant. En 
kraftig  ryttare som kan sin sak kan kännas lät-

Felaktig viktfördelning, ryttaren viker sig i midjan.

KOM I HÅG
Ju mer still man kan 
sitta, desto fortare 

och bättre uppfattar 
hästen förändringar  

i sitsen.
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tare för en häst än en ”flugviktare” som vacklar 
omkring i sadeln. Som ryttare måste man också 
hela tiden vara medveten om att man stör häs-
tens naturliga balans. Ju bättre man förmår att 
sitta still,  desto mindre stör man hästen 
och  desto bättre kan hästen känna 
vikthjälperna.

Nog med teori: Du har suttit 
upp och hästen går på spåret i en 
framåtgripande, fri skritt. Kon-
centrera dig nu först och främst 
på dina kontaktställen med sa-
deln: sittbenen och skrevet. För att 
få en riktigt bra kontakt med hästens 
rörelse kan du tänka dig att du häktar av 
dig dina egna ben och sätter på dig hästens fyra 
ben istället.

skritt
I skritten känner man hur hästen k-l-i-v-e-r fram 
under en. En häst skrittar som en människa tar 
steg när hon går, som i gångmönster. Om och 
när man förstår detta, förstår man också varför 
terapeutisk ridning kan vara så framgångsrik. 

Hästen  överför gångrörelsen till en ridande pa-
tient som inte kan gå själv.

Om man vill förbättra sin sits och öva sig på att 
förfina sin hjälpgivning, är skritten den bästa 

gångarten. Schwungen och dynamiken 
i trav och galopp ger så många sin-

nesintryck att det är svårt att kon-
centrera sig på viktiga detaljer.

De flesta lektionerna övas först 
i skritt för att man ska ha tid på 
sig att sätta sig in i en ny rörelse 

och känna efter hur den ska ridas. 
Först när man kan den nya rörelsen i 

skritt kan man prova i trav eller galopp. 
Detsamma gäller om man behöver korrige-

ra eller ändra något i sitsen. Detta är lättast att 
öva in i skritt innan man ger sig på schwungful-
lare gångarter.

Ryttarens bäckenparti är kontaktytan mellan 
häst och ryttare. Så fort balansen i bäckenet rub-
bas börjar överkroppen svaja, och/eller så börjar 
man klamra sig fast med skänklarna. Det är lättast 
att balansera ur neutralläget, så som du kände på 
pallen tidigare.

En känd sjukgymnast sa under en fortbild-
ningskurs i att analysera gångteknik: ”Man kan 
inte tala om en korrekt bäckenposition, bäckenet 
rör sig, mer eller mindre, hela tiden!” Däremot 
kan bäckenet bäst röras ur sitt neutralläge, inte 
ur något av sina ytterlägen. För att hitta sitt eget 
personliga mittläge kan man göra så här: Man 
utgår från den lodräta sitsen och lutar sig fram-
åt i höftleden så att höftbenskammens främre 
utskott kommer framför blygdbenet. Då blir 
sittbenen automatiskt mindre belastade, man 
sitter inte på hela sätet (trekanten som utgörs 
av sittbenen och blygdbenet) längre, utan på 
lårens insidor, som då spänns något – man får 
hängsits.

Om man sedan lutar sig bakåt, så känner man 

Hur bäckenets ställning inverkar på sitsen.  
a) stolsits b) lodrät sits c) hängsits

a b c

KOM I HÅG
Nyckeln heter att låta 

sig röras, inte att aktivt 
röra sig.
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att ovansidan på låren spänns, knäet 
automatiskt åker upp och blygd-
benet förlorar kontakten med sa-
deln. Då hamnar man i stolsits. 
Bäckenets optimala neutralläge 
i lodrät sits har man hittat när 
skänklarna avslappnat kan hänga 
ner från höftleden utan spänning i 
knäna och utan att man har vikt på 
lårens insidor.

Tänk återigen på att höftlederna inte belas-
tas därför att de ligger högre upp än sittbenen.

Tänk dig nu att du vill skjuta hästens hals och 
manke framåt med händerna. När man trycker 
händerna framåt trycks samtidigt bäckenpartiet 
ner i sadeln. På så sätt känner man hästens rygg-
verksamhet tydligt.

När du sedan rätar på dig igen, försök då att 
fortsätta känna hästens rörelse via sadeln. Det är 

otroligt hur annorlunda man kan upp-
leva detta bara genom en sådan här 

liten övning! Dessutom åstadkom-
mer övningen att muskulaturen i 
ländryggen tänjs ut och blir mju-
kare, samtidigt som hela bäcken-
partiet blir mer avspänt och rör-

ligare.
Man ser ofta ryttare som utsät-

ter hästen för ”drivning” i skritt, vilket 
yttrar sig som en gungande, ibland ryckig, 

rörelse med sätet och överkroppen. Tänk då på 
jämförelsen med ryggsäcken, och avstå från att 
belasta hästen på det sättet.

Varje form av ryckiga och omotiverade rörelser 
med sätet är störande och driver hästen snarare 
till att tänka bakåt än framåt. Drivning ”med sä-
tet” handlar mer om en viss tonus i hela kroppen, 
och detta kommer jag att tala om senare.

Koncentrera dig på sittbenen: Försök känna efter 
hur varje sittben för sig förs framåt när hästen 
sätter samma sidas bakben i marken. Det känns 
som att gå med sittbenen.

Den som har svårt att känna hästens ryggrö-
relser genom sittbenen kan försöka göra den här 
övningen: Stötta dig med bägge händerna på 
hästens hals och försök skjuta rygg som en katt. 
På så sätt begränsar man rörligheten i överkrop-
pen och höftlederna och bäckenet får känna häs-
tens rörelser utan att kunna ”smita undan”. När 
du gör det här ska skänklarna hänga ner avslapp-
nat, utan mer vikt i stigbyglarna, och du får inte 
klämma med knäna.

Det kan hjälpa att dra upp skänklarna en aning, 
så att man säkert inte kan klämma med dem.

Koncentration på höftleder och korsrygg genom att 
stötta sig på händerna.

känna sittbenen

KOM I HÅG
Lugn är källan till 

styrka.
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Den som håller på att lära sig hur hästen rör 
sig, kan till exempel börja med att känna när det 
inre bakbenet lyfts upp. Detta är ett viktigt mo-
ment eftersom det är precis när det benet är i luf-
ten som man bäst kan inverka på det. Om man 
senare ska kunna ge en effektiv hjälp för rörelse 
framåt eller för att gå in i olika lektioner och rö-
relser är det nödvändigt med riktig timing. För 
en nybörjare vore det mycket nyttigare att lära 
känna hästens motor på det här sättet än att få 
höra att man rider ”bra” när hästen går ”på” den 
så kallade tygeln!

trav
Nästan alla tycker att det är svårt att sitta ner i 
trav. Just i det här avseendet är hästarna väldigt 
olika. En häst kan vara ”lätt” att sitta ner på, och 
en annan kan vara ”svår”. Detta är också en fråga 
om tycke och smak hos ryttarna.

En ryttare klarar kanske inte av att sitta ner på 
en häst med mycket schwung i gången, medan 
en annan tycker att det är jättehäftigt att rida så-
dana hästar.

Detta beror på hur vi rör oss själva och hur 
vår egen rytm och vårt eget rörelsemönster är. 
Därför passar en viss person rörelsemässigt till en 
viss häst, medan det inte alls stämmer med andra 
hästar.

Som ”amatör” ska man tänka på detta också 
när man väljer häst och inte bara se på exteriör 
och utbildningsgrad. Om drömhästen inte går att 
sitta på blir det bara problem i framtiden. Män-
niskans ryggrad har, i likhet med alla kroppar, en 
sorts ”favoritfrekvens” som den är mest bekväm 
med – där den känns smidigast. När hästens rygg 
och ryttarens rygg fjädrar i samma frekvens, blir 
plötsligt nersittningen i trav oproblematisk och 
hjälpgivningen fungerar helt naturligt. Den som 
rider en häst som inte ”passar” till ryttaren, kom-
mer aldrig att kunna uppleva den där underbara 
känslan av att rida ”med ingenting”.

En professionell ryttare måste naturligtvis lära 

sig att rida alla möjliga sorters hästar, och det är 
klart att det är nyttigt för vem som helst att rida 
många olika hästar för att förbättra sin känsla för 
hästens rörelse.

I trav höjs och sänks hästens rygg i en jämn 
rytm. Tänk dig att dina sittben är händer som 
masserar någon. En duktig massörs händer har 
hela tiden jämn kontakt med huden även om 
trycket växlar. Ryttarens sittben belastar musku-
laturen på ömse sidor om hästens ryggrad. Häs-
tens fjädrande rygg ”hämtar” i själva verket själv 
sin massage. Eftersom hästen inte ligger på en 
massagebänk utan rör sig framåt hela tiden, är 
det viktigt att ryttaren förstår att han/hon är en 
del av framåtrörelsen.

För ryttarens sits betyder detta att hästens rygg 
faktiskt rör sig framåt–uppåt respektive framåt–
neråt, som en sinuskurva.

Framåt–uppåt är inte så svårt, man ska bara 
följa med i rörelsen. Neråt är värre. De flesta låter 
sig falla lodrätt ner, vilket innebär att de mer eller 
mindre dunsar ner i sadeln. Detta blir i längden 
smärtsamt, eller åtminstone obekvämt, för både 
häst och ryttare. För att förhindra att bäckenet 
dunsar kan det hjälpa att tänka sig att sittbenen 
glider framåt–neråt genom att man spänner sina 
magmuskler. Men man får inte spänna sätes-
musklerna!!! (Mer om detta i kapitel 4, Stabilitet 
i bål och huvud.

När hästen travar rör den sina diagonala ben-
par. Om man studerar en travande häst bakifrån 
ser man tydligt att ryggen sänks omväxlande till 
höger och vänster. Den sänks när bakhoven rul-
lar av. Ryttaren upplever i trav inte bara rörelsen 
upp och ner, utan även en viktförskjutning i sid-
led.

Även denna rörelse i sidled betyder rörelse 
framåt!

För att hästen ska kunna trava utan spänning 
i ryggen måste den ha rörlighet i sidled, vilket 
betyder att det sker en viss rotation i ryggraden.

Om ryttaren inte kan följa med i rörelsen, el-
ler till och med blockerar den, så kommer även 
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hästen att bli låst i ryggen, och rörelsen blir styv 
och ospänstig.

Försök att under korta repriser sitta ner i trav 
och känna efter, som om du hade i uppgift att 
analysera hästens rygg. Det är bara om du lär dig 
att känna hur hästens rygg arbetar under dig som 
du kan åstadkomma en avslappnad, följsam sits.

Att sitta och harva i timmar i nersittning befor-
drar inte en följsam sits. Snarare skapar man en 
ond cirkel av komma-undan-mekanismer. Man 
börjar klämma med skänklarna, händerna blir 
oroliga, hästen spänner sig och blir svårare att 
sitta på, man kommer ännu mer ur balans, man 
klämmer ännu mer med skänklarna … och till 
slut kanske man slappnar i muskulaturen, men 

då är det inte för att man är avspänd utan för att 
man är helt slut!

För att lära sig nersittning är det nyttigt att öva 
under mycket korta stunder, ”repriser” på fack-
språk. Övergångar mellan skritt–trav–skritt, och 
till att börja med i så kort tempo att man kan vara 
säker på att inte störa hästen.

Övergångar mellan lättridning och nersittning 
är också bra för att öva in en avspänd och följsam 
sits i trav. Här är hästen som alltid den bästa lära-
ren. Om man kan rida lätt en halv volt, byta till 
nersittning resten av volten utan att hästen reage-
rar negativt genom att till exempel sätta upp hu-
vudet eller förändra tempot, så var nersittningen 
följsam och blev en del av rörelsen.

Nersittning i trav får inte se jobbigt ut.
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Det skadar inte heller att ha en rem i framval-
vet, som man kan dra sig ner lite i sadeln med. 
Detta stör hästen mindre än om man försöker 
hålla balansen genom att klämma med skänk-
larna. Detta hjälpmedel används även av erfarna 
ryttare vid ökad trav eller andra speciella situatio-
ner för att hästarna inte ska bli störda i ryggen.

galopp
Vi leker igen att vi går på sittbenen, och nu ska vi 
ta ett galoppsprång med dem. Då kommer auto-
matiskt den inre höften fram och den inre sidan 
blir mer belastad, precis som det står i ridläran.

Den här bilden kan vara till hjälp om man bru-
kar lätta ur sadeln när man fattar galopp. Men 
återigen, det är inte ryttaren som ska göra rörelsen, 
utan man ska känna hur hästen levererar rörelsen 
in i ryttarens säte. Landningsfasen efter språnget 
är viktigare än avsprånget. Om man tror att land-
ningen sker likadant som avsprånget lättar man ur 
sadeln, och detta skulle störa hästens balans.

Att tänka sig att man själv landar mjukt på det 
inre sittbenet efter ett galoppsprång är en god 
hjälp för att följa med i hästens rörelse i galopp. 
Därmed kan man också undvika många problem 
med själva fattningen.

Här gäller det att använda korrekta vikthjälper 
om man vill få ett lyckat resultat. Om man inte 
lägger tyngdpunkten rätt, det vill säga inåt i fatt-
ningen, och om man dessutom drar upp det inre 
knäet, ska man inte bli förvånad om hästen faller 
ut på den yttre bogen och fattar fel galopp.

Den som förmår känna hästens ryggrörelse 
från sida till sida i trav, kan lägga vikten på det 
inre sittbenet två gånger, vilket ofta räcker för att 
hästen ska fatta galopp. Hästen själv transporte-
rar vikten från yttre bak till inre fram i varje ga-
loppsprång, vilket betyder att det är en diagonal 
procedur.

Många ryttare tycker att det är lättare att följa 
hästens rörelser i galopp än i trav. Det kan möj-
ligen ha att göra med viktplaceringen. Diagonal 
förändring av tyngdpunkten känns naturlig med 
tanke på gångtekniken. Man flyttar inte bara vikt 
från den ena foten till den andra, utan samtidigt 
diagonalt framåt – annars skulle man ju inte 
komma någon vart.

Även avrullningen av foten sker ju diagonalt, 
från hälens yttersida mot stortån.

Dessutom är galoppen en mer rullande rörelse 
och svävningsmomenten är längre och följer inte 
så snabbt på varandra som i trav. Ryttaren får mer 
tid på sig att ställa in sig på rörelsen.

En del tränare talar om att man ska ”torka av” 
sadeln med sätet. Den här bilden missförstås ty-
värr ofta och leder till ett överdrivet gungande 

Vid nersittning i trav gäller det att ryttarens bäcken är rörligt 
i sidled. Detta gäller särskilt i sidvärtsrörelser.
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i galoppen, vilket felbelastar och sliter på såväl 
häst som ryttare.

Vad jag menar är att ryttaren, tillsammans med 
hästen, i varje galoppsprång ska flytta vikt från det 
yttre sittbenet och framåt–inåt, respektive ska låta 
hästens rörelse ta med bäckenet i den riktningen, 
samtidigt som ryttarens överliv balanserar korrekt 
över den diagonala viktförflyttningen.

Om ryttarens överkropp inte följer med i den 
rörelsen så resulterar det i olika försök till kom-
pensationsrörelser i axlarna eller oroliga händer. 
Mer om detta i kapitel 4, Stabilitet i bål och 
 huvud.

Först när man har blivit ett med hästens rörel-
ser kan man försöka påverka dem genom att för-
dröja eller förstärka vissa rörelsekomponenter. 

Det är adduktormuskulaturen (på lårens in-
sidor) som ställer till mest problem för ryttare 
när det gäller att kontrollera bäckenets läge och 
funktion. De musklerna spänns ofta ofrivilligt 
och då är det slut med den fina djupa sitsen. 
Känslor som rädsla eller nervositet sätter igång 

en automatisk kedjereaktion i viss muskulatur, 
och till den hör just de nämnda adduktormusk-
lerna. Detta är förklaringen till att man kan se 
att rädda ryttare ofta kommer ur balans. En häst 
kan också vara för bred för ryttaren. Om dennes 
adduktormuskulatur då inte är tillräckligt tänj-
bar, drar musklerna som motreaktion ihop sig 
och blir spända. En långsam och jämn tänjning 
av muskler kan dock hjälpa till att göra dem av-
spända. Om man alltså sitter still i sadeln, kan 
det här problemet bli bättre eller lösa sig under 
ett ridpass. Men om man hela tiden kommer ur 
balans så blir muskulaturen ”retad” varje gång 
och reagerar då med spänning.

De följande övningarna är till för att man ska 
lära sig känna bäckenets position bättre, att ba-
lansera sig bättre och att slappna av i höftleder 
och lår.

Hopp hopp i galopp … Diagonal viktplacering i galopp hos både ryttare och häst.
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Lägg upp stigbyglarna framför sadeln och försök 
sitta så att du har lika mycket vikt på vardera sitt-
benet. Låt en medhjälpare hålla/leda hästen i lina, 
särskilt i trav.

Håll dig fast med ena handen i framvalvet och 
den andra i bakvalvet. Kana sedan över åt ena sidan 
med sätet så att det ena benet hänger ner mycket 
längre. Sedan kanar du tillbaka till mitten och där-
efter ner på andra sidan. Den här proceduren gör 
att man får en känsla för var mitten är, samtidigt 
som man märker tydligt att man har lättare för den 
ena sidan än för den andra. Detta betyder att man 
är stelare i den ena höftleden och/eller att man har 
svårare att tänja sig i midjan på den ena sidan. När 
du efter det här experimentet sätter dig till rätta 
igen, kan du känna mycket bättre var mitten i sa-
deln är, och du har lättare för att låta benen hänga 
avslappnat. Du kan prova övningen i trav också. 
Den erfarenheten har botat många nybörjare från 
rädslan för att halka utåt i sadeln i galoppen!

Kana ner på sidan – en övning för att hitta mitten.

      ”nästan ramla av” till vänster och till höger

Tänk dig att du kortar upp stiglädren (som du 
inte har …) stegvis, tills de är så korta som jock-
eyerna har dem. Nu känner du dina sittben och 
din bäckenposition. Sittbenen är nu framskjutna. 
Behåll nu den djupa kontakten med sittbenen när 
du släpper ner skänklarna. Det kan man bara om 
man låter benen hänga naturligt, man får inte 
försöka sträcka dem mer för då trycker man upp 
sig ur sadeln igen. Det är ingenting annat än rik-
tigt hängande skänklar som kan skapa en djup 
kontakt mellan sätet och sadeln!

      jockeyläder

Jockeyläder på lina.

1.

3.
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Våga! Det krävs mod för att släppa 
loss höft- och bäckenmuskulaturen 
och att överlämna sig åt hästens rö-
relse. Det finns inget annat sätt om 
man vill bli ett med hästen.

Prova nu att lägga ett knä framför sadelkåpan, så 
som man gör när man ska dra gjorden. Nu får du 
inte ändra överlivet alls (luta dig inte bakåt!). Det 
andra benet ska hänga helt avslappnat. Först väx-
lar du mellan höger och vänster ben, sedan läg-
ger du fram båda samtidigt. Även här ska du vara 
uppmärksam på skillnader mellan sidorna. Om du 
upptäcker sådana kan det förklara ett och annat 
som du har problem med! Den här övningen ska 
du kunna göra lika bra med båda benen utan att 
du kompenserar med överkroppen. En liten ut-
maning: Kan du göra detta även i trav och galopp 
utan att störa hästen?

      dra gjorden

Knäet framför sadeln.

Försök ”måla” små cirklar med knäna på sadelkå-
pan, först med ett ben i taget, sedan växelvis med 
båda, som när man cyklar. Det är överskänkeln 
som ska röra sig mest, inte foten så mycket. Den 
här övningen kräver att man har rätt position på 
bäckenet och överkroppen i balans. När man nu 
inte kan hålla sig fast med knäna måste man följa 
med i hästens rörelse. Den som kan göra det här 
i trav och galopp också, den kan vara säker på att 
ha hittat mitten och balansen! Övningen kräver 
en del mod, men de flesta ryttare klarar den bätt-
re än de tror.

      cykla

Cykla till häst.

2.

4.
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4
den lodräta sitsen 

•  anatomi 

•  funktion 

•  aktivitet i sadeln

Stabilitet i  
bål och huvud
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Anatomi
Ryggraden som håller upp kroppen och sta-
biliserar bålen, har stor betydelse för hela vårt 
rörelsemönster. Den är sammansatt av en rad 
enskilda kotor och är därför mycket rörlig. Var-
je kota har två sidoutskott och ett tornutskott 
(tornutskottet kan man känna under huden bak 
i ryggen). Ryggradens karaktäristiska vertikala 
S-kurva är en utmärkt stötdämpare. Man kan 
tänka sig hur ont det skulle göra i huvudet om 

en alldeles rak ryggrad skulle transportera alla 
stötar rakt upp till halskotorna och huvudet. 

Ryggraden indelas i tre partier: ländkotorna 
tillsammans med bäckendelen, bröstkotorna och 
halskotorna. Från sidan kan man se att de olika 
delarna har olika form. Halsens och ländens kot-
kurva buktar framåt och beteckningen för detta 
är lordos, bröstkotorna buktar bakåt, vilket kallas 
kyfos. I bröstryggpartiet fäster revbenen baktill 
vid kotorna och framtill vid bröstbenet och bildar 

halsrygg

bröstrygg

ländrygg

bäcken

Överkroppen.
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på så sätt bröstkorgen. Som en sista del av rygg-
raden skulle man kunna nämna huvudet, som 
balanserar som en boll överst på den smidiga och 
rörliga kotpelaren.

Överkroppens muskulatur är huvudsakligen 
till för att stabilisera bålen. Den balanserar mer 
än den utför stora rörelser. Som jag sa i kapitel 2, 

Rörelsemekanik, består bålens muskler huvud-
sakligen av statiska (inte viljestyrda) muskel-
fibrer.

Musklerna på bålen består av flera lager av 
platt muskulatur. Här finns det inga muskler som 
består av en tjock muskelbuk med senor som 
ursprung och fäste, som till exempel biceps på 
överarmen. Bålens muskulatur är som en platta 
och musklerna är infiltrerade med små senor för 

att motstå långvarig spänning. De djupare 
muskellagren består av korta muskler. 

Vid ryggkotorna drar de här korta 
musklerna bara från en kota till 
nästa. Detta gäller hela ryggen, 
ända från huvudet ner till bäck-
enet. De ytligare muskellagren 
omger hela bålen som ett nät. De 

djupare liggande musklerna står 
för finmotoriken i bålen och de stora 

ytligare musklerna ger stadga åt kropps-
hållningen och utgör länkar till extremiteter-

nas muskelkedjor. 
De djupa musklerna är delvis bara en centime-

ter långa. Man kan förstå att de inte kan utveckla 
någon större styrka. Deras finmotoriska kapacitet 
har däremot stor betydelse. De stabiliserar rygg-
kotorna och skyddar därmed även diskarna mel-
lan kotorna. För en frisk rygg är det viktigare med 
en god koordination av rörelserna och en välut-
vecklad finmotorik än att man är särskilt stark. 
Felaktigt utövad styrketräning skadar mer än den 
gagnar!

Smidighet och koordination fungerar huvud-
sakligen automatiskt och är därför inte särskilt 
beroende av viljestyrning.

Detsamma gäller det mesta av muskulatu-
ren i bålen. Den styrs nästan inte alls medvetet 
av viljan utan är beroende av information från 
ledvinklar, kroppshållning, omgivning, allmän 
spänning i kroppen och så vidare. (Jämför kapitel 
2, Rörelsemekanik.)

Olika lager av muskler 
i bålen.

KOM I HÅG
God koordination är 
viktigare än styrka.
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Kroppsproportioner och 
individuell kroppsbyggnad
Precis som bäckenet i normalfallet delar kroppen 
i två lika delar, finns det vissa riktvärden även för 
överkroppen. Man kan se den som ett torn som 
består av tre sektioner: bäckenet, bröstkorgen och 
huvudet. Om man vill mäta de olika delarna och 
jämföra dem med varandra, så mäter man bäck-
enet från höftleden till naveln, bröstkorgen från 
naveln till halsgropen och huvudet från halsgro-
pen till hjässan. De här ”normalvärdena” förhål-
ler sig då som 1/5, 2/5 och 2/5.

Detta är bara ungefärliga mått. Mått och pro-
portioner för ”drömmänniskan” existerar bara i 
anatomiboken. Moder Natur hittar på små indi-
viduella avvikelser för var och en av oss. Ändå 
kan sådana ”normalvärden” hjälpa en att analy-
sera och förstå rörelse bättre. Det är intressant att 
betrakta olika människor genom de här glasögo-
nen, det kan förklara en hel del.

För att analysera rörelser delar man därför in 
hela människan i fem delar som fungerar på olika 
sätt (ben, bäcken, bål, armar, huvud). Detta har 
visat sig vara användbart när det gäller att studera 
rörelse.

Armar, ben och huvud har var för sig bara en 
beröringsyta med intilliggande kroppsdel. De är 
konstruerade för rörelser och de är också mycket 
rörliga. Bäckenet gränsar till två delar av kroppen 
(ben och bål) och har till uppgift dels att ”ma-
növrera” benen, dels att koordinera deras rörelser 
med ryggen. Dessutom utför bäckenet en ständig 
balansakt tillsammans med höft leder och länd-

  1

  2/5

  2/5

  1/5

Olika proportioner sittande och stående. 

”Ideala” kroppsproportioner.
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Individuella skillnader i kroppsproportioner.
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rygg. (Se kapitel 3, Rörelsecentrum – bäckenet.) 
Till bröstkorgen gränsar tre delar. Man kan förstå 
att bröstkorgen här fungerar som stabiliserande 
centrum för hållning och rörelse. Här kan man 
tala om en dynamisk stabilisering eftersom rev-
benen faktiskt är i ständig rörelse när man andas.

Precis som när det är lugnt i stormens öga, 
kan bara den som oberoende kan röra armar och 
ben, hålla sin kropps centrum still = stabilt. Det 
är omöjligt att ha en oberoende sits i sadeln om 
man inte har stadga i sitt kroppscentrum. Ridlä-
rorna talar om detta bland annat som en ”befäst 
lodrät sits”.

Varje enskild del av överkroppen kan röras åt 
alla håll, men har en ”favoritriktning”. Så har till 
exempel bäckenet, till vilket ländryggen räknas, 
böjning och sträckning som huvudsaklig funk-
tion och bröstkorgen med bröstryggen kan vridas 
åt vänster och åt höger. Huvudet är den rörligaste 
delen och kan röras åt alla håll. Varje sidoböj-
ning av ryggen är på grund av de enskilda ryggko-
tornas konstruktion förenad med en viss samtidig 
rotation i ryggraden. De ställen mellan ryggra-
dens olika sektioner där rörelsen ändrar riktning 
är svagare, och där har det betydelse hur lång 
sektionen är. På så sätt fungerar ett långt bäcken-
parti som en lång hävstång och övergången till 
bröstryggen kommer att sitta förhållandevis högt 
upp. En sådan person kan ha problem med håll-
ningen till häst – och annars också.

Inte bara längden, utan även bredden på över-
kroppen spelar roll. Bredden mellan axellederna 
bör vara dubbelt så stor som mellan höftlederna. 
Detta är viktigt för balansen när man står och 
för tyngdpunktsförflyttningen när man går. Om  
man drar diagonala linjer från axelleden till höft-
leden, så kommer linjerna att korsas i en persons 
individuella centrum. Det är personens rörelse-
centrum. Både bålens och extremiteternas mus-
kulatur är i princip ansatt utefter de här tänkta dia-
gonala linjerna. För kroppen är det ekonomiskt 
med ett diagonalt rörelsemönster. Man pendlar 
ju till exempel diagonalt med armarna när man 

går. Titta på vilka foton som helst av duktiga 
sportutövare. Överallt ser man diagonalt orien-
terade rörelser i kroppen. Det är det enda sättet 
för en kropp att utveckla maximal kraft. Även när 
man rider har samverkan av kroppens diagonala 
krafter en avgörande betydelse. Detta är ingen-
ting som är så spektakulärt, men bara man rider 
genom ett hörn så måste den inre höften och den 
yttre axeln samverka diagonalt, annars viker man 
sig antingen i midjan eller blir efter i rörelsen 
med axeln.

För att illustrera vad bredden på kroppen bety-
der kan man tänka sig överkroppen som en triang-
el. En person med brett bäcken och smala axlar 
har låg tyngdpunkt. Kombinerat med kort över-
kropp har en sådan ryttare en stabil bas att sitta på 
och vederbörande tappar inte balansen så lätt.

Om en ryttare däremot har smalt bäcken och 
breda axlar har han eller hon svårare att hitta och 
hålla balansen. Här ligger tyngdpunkten högre 

rörlig

stabil

rörlig

potentiellt 
rörlig

Kroppens rörliga och ”stabila” delar.
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upp, varför sitsen blir mer osäker. I gengäld har 
denna ryttare lättare för att  flytta vikten/tyngd-
punkten.

Personen i det första exemplet – med den breda 
 basen på triangeln – måste flytta vikt längre väg. 
När en sådan ryttare bara rider rakt fram har han 
eller hon säkert lättare att hålla balansen, men 
hörnpasseringar och andra böjda spår kommer 
att kräva ett större mått av arbete och koncentra-
tion än för den mer instabila kroppstypen med 
smalt bäcken och breda axlar. Den senare har 
inte så lätt att hålla balansen i rörelsen, men i 
gengäld brukar en sådan ryttare bara behöva tän-
ka tyngdpunktsändring.

I kapitel 2, Rörelsemekanik, talade jag om 
musklernas grundspänning, tonus, och att denna 
är beroende av kroppens läge och hållning. Musk-
lernas tonus är således lägre när man ligger än 
när man står upp. Det här gäller även i fråga om 
de kroppstyper som jag nyss beskrev. Den första  
personen, med den stabilare konstitutionen, har 
sannolikt en lägre muskeltonus, varför musklerna 

inte har lika snabb reaktionsförmåga som den 
fysiskt mindre balanserade kroppstypen med en 
högre muskeltonus, vilken därmed har en snab-
bare reaktionsberedskap i sin muskulatur.

Alla har en personlig mittpunkt.

Olika former på överkroppen.
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En annan sak man kan gå efter när det gäller 
att bedöma vilken ”rörelsetyp” en ryttare tillhör, 
är att se vederbörande från sidan. Generellt kan 
man säga att någon som har flera ”svängar” ver-
tikalt i sin rygg nog är mer dynamisk, medan en 
med en rakare, ”plattare” rygg är mer stabil i sin 
hållningstyp.

Huvudet har i och för sig en viss vikt och är 
därmed en tungt vägande faktor för balansen 
som helhet. Vilken sorts rygg man än har, ska hu-
vudet alltid vara lodrätt över bäckenet när man 
sitter och över fötterna när man står, annars har 
man inte kontroll på sin egen balans, och hur ska 
man då kunna följa med i hästens balans?!

Påtaglig anatomi – känna efter
Efter så här mycket teori ska vi nu undersöka oss 
själva igen. Ställ dig framför en spegel tillsam-

mans med en kamrat så ni kan jämföra varandra.
På bilderna har ni sett överkroppar med olika 

utseende. Försök nu att analysera er själva och se 
vilken typ ni liknar mest.

Hur är förhållandet mellan överkroppen och 
benen, och hur blir det om ni staplar upp de oli-
ka kroppssektionerna ovanpå varandra som bygg-
klossar och jämför? (Se teckningen på s 54.)

För att lokalisera gränserna mellan de olika 
byggklossarna, känn efter var höftlederna sitter 
(se kapitel 3, Rörelsecentrum – bäckenet). De 
övriga orienteringspunkterna var ju naveln, hals-
gropen och hjässan. 

När ni har bestämt och jämfört olika mått, ska 
ni lokalisera höftlederna igen. Det är lättast där 
man känner pulsen från benartärerna. Jämför nu 
med avståndet mellan axellederna. Axelledens 
mitt ligger ungefär två fingerbredder ovanför 
armhålan och två innanför armens yttre kontur, 
som på bilden till höger.

Ryttare med olika byggnad på överkroppen och sinsemellan olika längd på benen.
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Betrakta er nu från sidan. Finns det kurvor i 
ryggraden? Hur många och var? Har någon av er 
den dynamiska typen av ryggrad eller mera den 
statiska?

Hur pass bekant är du med din rygg och din 
hållning? Har du några svaga punkter eller pro-
blemställen? Om du svarar ja på det, kontrollera 
om det kanske är i gränszonerna mellan de olika 
sektionerna av överkroppen (byggklossarna), el-
ler om du har andra ställen du måste tänka på 
särskilt. Försök bedöma dig själv med avseende 
på muskulaturens grundtonus. Är den hög, och 
därmed fast eller till och med hård/stel, eller är 
du mer lättjefull med en låg grundtonus, och 
måste ha lite ”drivning” för att komma igång?

De här frågorna är inte alltid så lätta att be-
svara om sig själv, och det är inte så lätt att vara 
ärlig när det gäller en själv. Dessutom är mus-
kulaturens grundspänning extremt beroende av 
vilken tid det är på dagen, vilken sinnesstämning 
man är i och i vilken situation. Vi har alla vår 
individuella formkurva under dygnet, och vissa 
tider fungerar ridningen bäst.

Andra riktpunkter det är bra att kunna känna sig 
fram till är bröstbenet och den undre revbensbå-
gen. Bröstbenet är det avlånga, platta benet mitt 
fram på bröstet som revbenen fäster vid. Det ska ha 
en lodrät position. Om bröstbenet pekar inåt i sin 
nedre del, blir bröstformen lik en tratt, och detta 
påverkar naturligtvis både andning och hållning.

Vidare ska vi känna halsgropen och bröstbe-
nets nedre kant. Dessa båda punkter ska vara 
placerade på samma lodräta linje. Bröstbenet 
slutar i en spets. På bröstbenet fäster, i ungefär 
45 graders vinkel, de undre revbenen med brosk. 
Här börjar även mellangärdet, som huvudsakli-
gen tjänar andningen. Mellangärdet transporte-
rar andningsrörelsen till hela överkroppen. Man 
andas så att säga åt alla håll.

Det mesta av andningsrörelserna leds neråt 
magen, och eftersom bukväggen är mjukare än 
den relativt styva bröstkorgen, är det där man lät-
tast känner dem.

Även bröstkorgen rörs med varje andetag. 
Revbenen höjs och sänks, och till och med rygg-
raden rör sig med andetagen. De här rörelserna 
är mycket mindre och finare än om man hade 
kunnat styra dem med viljan. Om man lägger sig 
på mage med en tung bok eller en sandsäck på 
ryggen, så känner man tydligt hur ryggen höjer 
och sänker sig med varje andetag.

En lärare i andningsteknik sa en gång att en 
god andning utvidgar bröstkorgen precis som ett 
ölfat – åt alla håll!

Andningen är en mycket komplex funktion 
som påverkar hela kroppen eftersom den styr sy-
retillförseln. Om man inte har en god andnings-
teknik kan man inte prestera på ett bra sätt.

Lägg ena handen på revbenen och den andra 
på magen och känn andetagen. Håll andan ett 
tag och känn hur det genast känns spänt under 
händerna. Om man tänker sig bröstkorgen som 
ett ihåligt utrymme, så skapar man stabilitet i 
detta genom att fylla det med luft. Man håller in-
stinktivt andan när man tycker att man behöver 
mer styrka och stabilitet.

Så här lokaliserar man axelleden.
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Samtidigt spänns som sagt muskulaturen au-
tomatiskt. Det här kan bli till ett stort problem 
när man rider. Om man omedvetet håller andan 
vid ansträngning, stress eller rädsla kan man inte 
slappna av och följa med i hästens rörelser. Hål-
ler man andan får musklerna inte heller jämn 
tillgång på syre. Alla som är ”helt slut” efter 
en dressyrtävling eller ett träningspass 
borde ta och fundera över sin and-
ningsteknik.

Inandningen sker helt reflex-
mässigt. I stressande situationer 
glömmer man ofta att andas ut, 
och så får man inte in mer syre, 
vilket påverkar muskulaturens ”lös-
gjordhet” och prestationsförmåga ne-
gativt.

Att andas ut tar bort spänning. All elastisk 
vävnad i bröstkorgen, som utvidgades när man 
andades in, slappnar av när man andas ut. Om 

man försöker andas ut ännu mer, måste musk-
lerna arbeta för att pressa ut luften. Då blir man 
spänd igen och bröstkorgen blir som en hop-
klämd ölburk. Det är viktigt att andas ut, men 
det ska ske naturligt och utan spänning.

Halsgropen markerar övergången mellan 
bröstkorgen och halsen/huvudet. Bak i nacken 
kan man tydligt känna ett tornutskott. Detta är 
i regel den första halskotan. Böjer man huvudet 
bakåt, så känner man att den kotan ”står kvar” 
och inte följer med i rörelsen som de angränsan-
de kotorna gör. Om du nu drar fingrarna uppåt 
lite så känner du bakhuvudet. Känn vidare bort 
bakom örat så hamnar du på ett tjockare ben 
som utgör fäste för vissa halsmuskler. Mitt emel-
lan detta ställe och underkäken, ungefär under 
örsnibben, finns en väldigt känslig punkt. Här är 
den första halskotans sidoutskott, den första le-
den mot huvudet – den översta rörliga delen.

Hållning av överkropp och  
huvud i lodrät och lätt sits
dressyrsitsen
En god ryttares överkropp präglas av lugn och 
elegans. Han/hon sitter helt avslappnat i balans 
i lodrät sits, mitt över hästen. Alldeles oberoende 
av vad hästen gör, så är ryttarens överkropp som 

en del av rörelsen. Den riktigt goda ryttaren 
tycks sitta som fastvuxen, i hästen, näs-

tan som sagornas kentaur.
I ridläran står det vilka kriterier 

som gäller för ryttarens överkropp 
i lodrät sits: Man ska kunna tänka 
sig en lodrät linje från örat, ge-
nom axeln, till höftleden. Det 

är så man bygger upp ett torn av 
byggklossar – bäcken, bröstkorg och 

huvud. Tornet blir stabilast om bygg-
elementen ligger precis mitt över varandra. 

Glöm inte att andas ut!

 Ryttarens hållning i lodrät sits. 

KOM I HÅG
Andas ut! Särskilt om 
något blir svårt för dig 

och hästen.
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Men om man tittar noga, så ser man att över-
kroppen aldrig är alldeles stilla, utan att den 
anpassar sig till hästens rörelser. En annan regel 
som ofta upprepas är att hästens höfter och ryt-
tarens höfter ska vara parallella, liksom hästens 
och ryttarens skuldror. Det här blir särskilt tyd-
ligt i snäva vändningar och i kraftigare böjning. 
Det betyder att ryttaren alltid måste följa med i 
rörelseriktningen med överkroppen. I ridläran 
beskrivs detta som ryttarens naturliga placering 
av axlar och höfter i vändningar.

den lätta sitsen
I lätt sits lutas ryttarens överkropp framåt ur den 
lodräta sitsen. Denna framåtvinkling sker uteslu-
tande från höftleden. Ryggradens hållning för-
ändras inte. De enskilda byggklossarna bäckenet, 

bröstkorgen och huvudet behåller sin position. 
Det är en förutsättning för att bålens komplice-
rade muskelsamarbete ska kunna fungera auto-
matiskt. I och med att man vinklar sig framåt till 
lätt sits balanserar man över lår och knä. Rytta-
rens tyngdpunkt ska sammanfalla med hästens. 
Hur mycket man ska gå fram med överlivet och 
hur mycket kontakt sätet ska ha med sadeln får 
bestämmas av situationen och hästen. Den lätta 
sitsen är således en väldigt flexibel sits som är 
lätt att anpassa till vilken häst och rörelse som 
helst. I högre galopptempo och i hoppning är 
det absolut nödvändigt att inta lätt sits, både för 
hästens och för ryttarens skull. Den lätta sitsen 
kännetecknas alltid av det framförda överlivet. 
Att komma efter i rörelsen blir ödesdigert för 
hela ekipagets balans. 

Balans i lätt sits.
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Känna, träna, bli bättre
Nu är det dags att sätta sig framför en spegel igen, 
den här gången för att betrakta sin hållning, ef-
tersom man vanligtvis vet mycket mindre om sin 
rygg än om sina tår, som man ju brukar kunna 
se. Problemet med att rätta till något sådant som 
kroppshållningen är att ju mer man medvetet 
bestämmer sig för att förändra den, desto mer 
spänner man sig. Detta kan bli frustrerande i 
längden.

I kapitel 1, Rörelselära och ridlära, beskrev jag 
hållningen som rörelse. Detta gäller särskilt över-
kroppen. Försök att med hjälp av spegeln sätta 
dig så rakt och korrekt som möjligt, och sitt sedan 
så still du kan. När du har suttit så några minuter 
blir du spänd och stel, hur god hållning du än 
har. Det är därför många butiker för ortopediska 
hjälpmedel säljer ”balanseringsstolar”, där bäck-
enet måste vara i rörelse hela tiden, så att sådana 
där muskelspänningar över huvud taget inte upp-
står. Ett billigare alternativ än de dyra stolarna är 
en stor boll, som man sitter väldigt bekvämt men 
ändå aktivt på. Hemligheten med en god hållning 
är alltså att röra sig rätt och aktivt.

Det här kan man kalla dynamisk stabilitet. 
Med ”stabil” menas alltså inte styv och stel, utan 
rörlig och balanserad.

Ett annat problem med att kontrollera sin 
hållning är ens egen kroppsuppfattning. Om du 
lägger dig på rygg och försöker ligga alldeles rak, 
kommer du förmodligen att bli mer och mer osä-
ker på var du har mittlinjen, ju längre du ligger 
och tänker på det. Kropps- och rörelsemedve-
tandet beror också på hur länge man befinner 
sig i en viss ställning. Det är likadant med hur 
man uppfattar värme. Tänk dig att du har tre glas 
framför dig, ett med hett, ett med ljummet och 
ett med kallt vatten. Om du då skulle doppa det 
ena pekfingret i det kalla vattnet och det andra 
i det varma, och sedan omedelbart båda två i 
det ljumma, så skulle det kännas olika varmt i 
fingrarna. Det ena fingret skulle kännas ganska 
kallt, och det andra ganska varmt. Den uppfatt-

ning man har om sin egen kropp är alltså inget 
mätbart begrepp utan en subjektiv känsla. Till att 
börja med är man medveten om en belastning 
som en led utsätts för, men med tiden avtar upp-
märksamheten på detta. Om man till exempel 
går eller sitter snett en längre tid, så uppfattar 
man till slut den tillrättade hållningen som sned. 
Lägg dig på sidan som en halvmåne. När du rätar 
ut dig efter fem minuter kommer du att känna 
det som om den ena sidan av kroppen vore läng-
re än den andra.

Varför nu denna långa utvikning? Överkrop-
pen med sin ryggrad är ju en väldigt rörlig kon-
struktion som det är rätt svårt att ha kontroll på, 
och särskilt att balansera i rörelse.

Sätt dig nu på din pall igen och repetera den 
rullande rörelsen med bäckenet som vi gjorde i 
kapitel 3, Rörelsecentrum – bäckenet. Om du 
tittar efter noga, så ser du att rörelsen med bäck-
enet drar med sig en kedjereaktion i hela över-
kroppen.

Man skulle egentligen kunna sammanfatta det 
så här kort: Om bäckenpositionen är rätt, så är 
överkroppens hållning också rätt. Detta stämmer 
tyvärr även om man vänder på det: Utan korrekt 

Räta upp sig är en ”kugghjulseffekt”.
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bäckenposition kan man inte få en riktig hållning 
på överkroppen. Bäckenet som är den understa 
byggklossen, måste placeras rätt.

Hur ska man nu kunna känna om de andra 
klossarna är rätt placerade över bäckenet? Lägg 
den ena handen där bröstbenet slutar, och den 
andra på blygdbenets övre kant. När du nu tip-
par bäckenet framåt ser du hur avståndet mellan 
händerna ökar och hur det minskar när du tippar 
bäckenet bakåt. När avståndet mellan händerna 
ökar, rätar bröstkorgen automatiskt upp sig. Då 
blir magmusklerna längre. Ytterligare ett bevis på 
att det är förlängning av magmuskulaturen som 
stärker och håller upp, inte förkortning!

Men fällknivsövningarna och sit-upsen hade 
vi som sagt städat bort ur vårt gymnastikprogram 
redan i kapitel 2, Rörelsemekanik …

Vid bäckenrörelser sker en böjning respektive 
sträckning i ländryggen, vilket är ländryggens 
huvudsakliga rörelseriktning. Övergången till 
bröstryggen är en kritisk punkt, eftersom kotor-
na där är bättre på att vridas än på att böjas och 
sträckas. Man ser ofta att ländryggen/bäckenet 
tippas bakåt istället för att man enbart sträcker 
upp bröstkorgen. På så sätt förskjuter man hela 
byggklossen bröstkorgen bakåt, en mycket vanlig 
missuppfattning av instruktionen ”upp med över-
livet” och eller ”sträck på dig” (se bilden).

Man tänjer framsidan när man lutar sig ba-
kåt, men samtidigt svankar man och får en ökad 
spänning i ryggen. Det här är särskilt vanligt när 
man ska rida ökad trav eller när man ska göra 
halvhalter eller halt. Jag behöver väl inte påpeka 
att en ryttare med en sådan spänd rygg sällan el-
ler aldrig uppnår det önskade resultatet.

Att räta upp bröstryggen på ett korrekt sätt är 
en förutsättning för att man ska kunna balanse-
ra sin överkropp smidigt och säkert till hästens 
rörelser. I barnets rörelseutveckling, från att ha 
legat hopkurad och böjd i livmodern till att ta 
sig fram för egen maskin, är det först och främst 
sträckning som måste läras in. Man kan inte lära 
sig gå om man inte kan hålla sig uppe genom 

att sträcka på kroppen. En ryttare kan inte heller 
ge en drivande hjälp utan att hålla sin överkropp 
korrekt!

För att lära sig känna och kontrollera den rätta 
hållningen kan man prova följande övningar:

Håll den ena handen över halsgropen och 
bröstbenets början och den andra där bröstbenet 
slutar. Gör nu om den där rullande rörelsen med 
bäckenet framåt och bakåt på pallen. Du ser att 
först kommer den undre handen fram, och se-
dan den övre. Överlivet har rätt position när båda 
händerna är exakt lodrätt över/under varandra. 
(Se bilderna på s 73.)

Det här med att räta upp överlivet är en kne-
pig historia eftersom det sker tredimensionellt. 
Det kan vara bra att tänka sig en diagonal sträck-
ning av kroppen för att räta upp överlivet, precis 
som när man lägger ihop ett lakan genom att två 
personer först drar det slätt diagonalt. I många 
gymnastikövningar ingår just sådana diagonala 
töjningar.

Och förresten, alla som ryktar sin häst på rätt 
sätt, framifrån/uppifrån och bakåt/neråt, sträcker 
och tänjer sig ju diagonalt – under förutsättning 
att man verkligen har ryktborsten i vänster hand 
på hästens vänstra sida, och i höger hand på häs-
tens högra sida! (Se fotoserien på s 92–93.)

”Ligga och driva.”
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Livet med hästar erbjuder rikliga tillfällen till 
uppvärmnings- och tänjningsövningar. Det är 
ofta smartare att utnyttja dessa än att göra rörelser 
på en gymnastikmatta hemma i vardagsrummet!

För sådana som har lätt för att ”förfalla” till en 
överdriven svank, har följande övning visat sig 
vara nyttig: Man tänjer bröstryggen tillsammans 
med ländryggen och bäckenet genom att vinkla 
upp båda benen eller ett ben i taget mot magen, 
och på så vis rundar man ut svanken. Detta kan 
man träna sittande eller liggande på rygg eller 
på sidan.

En annan nyttig övning är ”kontorstänjning-
en”: Lägg båda armarna, böjda, framför dig på 
bordet och skjut stolen bakåt så mycket att huvu-
det kommer att ligga mellan överarmarna. Före-
ställ dig nu att bröstkorgen sjunker ner mer och 
mer. Nu kan du spänna, eller slappna av i olika 
muskelgrupper genom att flytta armbågarna åt 

olika håll. När du gör detta känner du av olika 
muskelgrupper i bålen, mellan skulderbladen 
och bröstryggen. Du kan göra allt som känns bra. 
Din egen kropp är den bästa terapeuten. Det är 
bara du själv som kan känna hur mycket du be-
höver spänna musklerna och i vilken riktning. 

Även den ofta väldigt spända övergången mel-
lan bröstryggen och halsen kan man lossa med 
den här avspänningsövningen. Luta dig lite fram-
åt och stötta hakan i händerna. Var noga med att 
halsen är sträckt.

 Tänk dig sedan att du skulle dra i ett (vanligt-
vis inte förefintligt) skägg genom att du sträcker 
fram bröstkorgen så att huvudet och halsen lyfter 
lite från händerna.

Hakan får inte lyftas uppåt, då fungerar det inte 
med att tänja halsmuskulaturen i nacken. Dock 
ska man vara försiktig med sådana övningar, efter-
som halsen visserligen är den rörligaste delen av 

Tänja ryggen och bröstkorgen kan man passa på 
att göra i stallet. Man kan sätta upp ena benet på 
en höbal eller ryktlåda och stödja armarna mot 
en vägg eller till och med mot en (pålitlig) häst 

tänja bröstkorgen

för att göra den här tänjningsövningen. När man 
har gjort detta är det bra att runda ryggen ett par 
gånger och räta ut sig igen för att de uttänjda 
musklerna inte ska bli spända.

1) Med underarmarna mot 
väggen och markbenet lätt böjt.

2) Med underarmarna mot 
väggen och markbenet sträckt.

 
3) Med händerna mot väggen. 
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ryggraden, men också den ömtåligaste. Man ska 
absolut undvika huvudrullningar, eftersom så-
dana belastar lederna mellan kotorna, vilket kan 
medföra nervskador och huvudvärk. Om du bö-
jer eller tänjer i halsen, så ta en riktning i taget, 
framåt närmar du till exempel hakan mot bröst-
benet. Sträcker du upp halsen så ska det inte vara 
mer än avståndet mellan tummen och pekfingret 
om du sätter tummen i halsgropen och pekfing-
ret under hakan. Vridning får vara cirka 80–90 
grader och böjning sidledes cirka 45–60 grader. 
Det viktigaste är inte att man är jätterörlig, utan 
att man är liksidigt rörlig.

En annan – inte helt lätt – möjlighet att flytta 
tyngdpunkten med överlivet, är att överföra vikt 
genom att en enstaka byggkloss förs framåt eller 
åt sidan, utan att det sker någon böj-, sträck- eller 
vridrörelse mellan de enskilda kotorna.

Lägg händerna likadant som förut, överst 
och nederst på bröstbenet. Försök sedan att föra 
bröstkorgen framåt, bakåt och åt sidan. Den ena 
handen måste hela tiden vara absolut lodrätt 
över den andra. Rörelsen framåt är viktigast. Det 
är den som betyder mest för en följsam sits.

Jag kommer ihåg en gång när en kvinnlig rid-
lärare sa: ”Tänj ut ditt bröstben! – Det går vis-
serligen inte, men …” – och, när den lilla eleven 

sköt fram sin bröstkorg, fortsatte: ”Jo, men det gick 
visst!” Den här bilden om att man kan tänja ut 
bröstbenet som ett gummiband är en god hjälp för 
att inte hamna i hävstångspositionen ”ligga och 
driva”. (Se bild s 66.)

En annan faktor som inte får underskattas när 
det gäller ryttarens bröstkorg är andningen. När 
man sitter upprätt har mellangärdet ordentligt 
med utrymme, och då kan andningsluften ström-
ma ända ner i bäckenet.

Prova själv: Sjunk först ihop och räta sedan upp 
dig överdrivet mycket, och känn hur andningen 
blir. När man sjunker ihop trycker bröstkorgen 
på mellangärdet och då hindras luften från att 
strömma ända ner i magen. Andningen blir då 
grundare och det går inte att ta djupa andetag. 
Om man sträcker upp sig överdrivet mycket blir 
bröstkorgen som fastlåst och man känner att det 
blir trångt redan i halsen. Även nu hindras den 
fria andningen och det blir ”andningsarbete” 
i stället. Om man dessutom försöker säga något 
under det här experimentet så märker man att 
även rösten blir pressad. 

Utan en fri och ostörd andning kan musklerna 
inte samarbeta på ett harmoniskt sätt. Alltså ut-
gör överkroppens andningsfunktion tillsammans 
med sin dynamiska stabilitet det centrum som 
alla rörelser utgår ifrån.

När man sitter eller står upprätt är alla bygg-
klossarna placerade så att de så att säga är stabila 
i sig själva. Då behöver muskelkorsetten inte tas 
i bruk så vidare mycket. Detta kan du känna om 
du lägger den ena handryggen på ryggen och 
den andra handflatan på magen. När du lutar 
dig framåt kan du känna hur de båda långa rygg-
sträckarna spänns för att hålla emot. När du lutar 
dig tillbaka slappnar de av igen men då spänns 
magmusklerna istället, vilket du kan känna un-
der din hand. Din personliga neutralhållning är 
precis när den ena muskelgruppen inte behöver 
vara aktiv längre och den andra inte har börjat 
arbeta ännu. Precis där hamnar man i dynamisk 
balans i ett mycket känsligt och användbart ut-

Muskelreaktion när man böjer sig framåt och bakåt.
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gångsläge, ur vilket man kan agera med mycket, 
mycket små rörelser.

I detta sammanhang har huvudet ytterligare 
en viktig uppgift. I regel (allt efter vad det inne-
håller …) är det förhållandevis tungt, vilket i hög 
grad påverkar balansen och tyngdpunkten. Sätt 
dig rätt upp och ner på en stol och känn på rygg-
musklerna samtidigt som du låter huvudet falla 
framåt. Du känner hur ryggmusklerna omedel-
bart spänns. Alltså är den muskulära jämvikten 
störd. Om du nu, fortfarande med huvudet fram-
åtböjt, lutar dig tillbaka, så dröjer det betydligt 
längre innan magmusklerna engageras. Översatt 
till ridningen betyder detta att den som sitter 
och tittar ner aldrig kan ha någon bra balans på 
muskulaturen i överlivet. Sådana ryttare kommer 
omedelbart efter i rörelsen.

Huvudet måste bäras fritt för att kunna balan-
seras. Här kan man tänka sig bilden där huvudet 
balanserar som en boll ovanpå en vattenkaskad. 

Det här illustrerar hur viktigt det är att huvudet 
balanserar på en dynamiskt stabil och smidig 
ryggrad.

På fotona överst på nästa sida kan du se hur 
huvudpositionen återverkar på överkroppen.

Om man tittar ner blir man efter i rörelsen.
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lära sig balansera
En av stötestenarna och något av det viktigaste 
när det gäller att rida rätt är konsten att balansera 
överkroppen i förhållande till hästens rörelser. 
Ryttarens överkropp är i sig själv ett system av rö-
relser som balanseras över bäckenet på ett sådant 
sätt att det ser ut som om den hölls helt still.

Men man lär sig inte balansera genom att 
hålla sig stilla utan genom att röra sig. När en 
nybörjare ska lära sig surfa får han till exempel 
först i uppgift att få brädan att kantra. Då får 
eleven gå ner på knä för att få brädan att gunga 
extremt mycket. På så sätt kommer balanseran-
det i framtiden att försiggå helt instinktivt och 
odramatiskt.

Ryttaren ska visserligen inte få hästen att 
gunga, men via de större rörelserna tränas de 
små och fina reaktionerna. Här blir sambandet 
tydligt mellan den lodräta och den lätta sitsen. 
Jag har ofta kunnat konstatera hur olika ryttares 
lodräta sits har förbättrats avsevärt efter att de har 

värmt upp i lätt sits. Det är inte så enkelt som 
det låter att växla mellan lodrät sits och lätt sits. 
Både man själv och därmed även hästen kom-
mer lätt ur balans. Det viktigaste är att man verk-
ligen vinklar överkroppen utifrån höftleden och 
att ryggens hållning inte förändras. Bara så kan 
muskelkedjorna i bålen vi har talat om fungera 
reflexmässigt.

Du kan träna på detta genom att ställa dig med 
sidan mot en spegel. Stå med vikten jämnt förde-
lad på båda fötterna. Om du nu böjer dig framåt 
så ska belastningen på fötterna inte förändras. 
Detta kan bara åstadkommas om du flyttar sittbe-
nen bakåt. Hur mycket – eller om – du behöver 
böja knäna beror på hur långa ben du har. Den 
som har kort överkropp och långa ben behöver 
kanske inte böja knäna så mycket, vilket man 
måste om man har lång överkropp, annars kan 
man inte balansera. Sådant måste man tänka på 
när man ska avpassa längden på stiglädren, men 
mer om det senare.

Huvudställning: a) framskjuten b) naturlig c) spänd

a b c
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Det finns olika sätt att böja sig och lyfta. Man 
ska omgående ta reda på om man gör rätt eller fel, 
därefter ska man träna på det rätta sättet vid alla 
tänkbara tillfällen. Att böja sig och att lyfta ”eko-
nomiskt” är samtidigt en bra träning för ryggen.

Man kan roa sig med att experimentera med 
tyngdpunkten när man cyklar. Om man ställer 
sig på pedalerna och för överkroppen framåt el-
ler bakåt, känner man omedelbart skillnad. Se-
dan är det intressant att försöka flytta vikten utan 
att jämvikten påverkas.

Varje gång man kommer ur balans utöses 
olika automatiska balanseringsreaktioner som 
för en ryttare medför olika omedvetna ”hjälper” 
vilket saboterar alla planer på en oberoende och 
följsam sits.

Du som har gjort alla de här små övningarna, 
har säkert märkt att det inte alls är så lätt att alltid 
manövrera överkroppen precis som man hade 
tänkt. Dels beror det kanske på att du är ovan 
vid rörelserna, dels på att du kanske redan har 
sådana där små skavanker som stelhet, överrör-
lighet, problem med hållningen, snedhet, sko-
lios (sidoböjningar i ryggraden), muskelspänning 
eller förkortad muskulatur någonstans.

I vår moderna tid, när ”ingen rör på sig”, hör 
brister i människors rörelsemedvetande till dag-
ordningen. Det är inte självklart att alla har 
känsla för fysisk aktivitet. Jag försöker visserligen 
alltid visa att just ridning är en aktivitet där man 
kan komma till rätta med många sådana där små 
skavanker, men det är inte alltid man kan klara 
sig utan extra gymnastik vid sidan om. Du som 
läser den här boken och gör övningarna, kom-
mer säkert att hitta svaga punkter i kroppen. Om 
du tycker att du inte alls kommer till rätta med 

Olika sätt att lyfta.

Sidoböjning: a) jämn b) med låsningar i ryggraden

a b
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vissa fysiska svårigheter, vare sig i det dagliga livet 
eller när du rider, borde du nog rådfråga en sjuk-
gymnast eller ortoped.

Nu ska jag ta upp några små övningar som är 
viktiga för att röra ryggraden sektionsvis. Dessa 
kan göras lika bra i sadeln.

För att öka smidigheten i ryggraden ska man 
så ofta som möjligt göra små rörelser utan att an-
vända styrka. Om man tänjer så mycket det går så 
känner man var problemen sitter, samtidigt som 
man tänjer partierna över och under det kritiska 
stället.

Övningar med att räta upp överlivet bör göras 
i skritt eftersom man då arbetar med den dyna-
mik som har med hållningen att göra. Detta är 
mycket lättare, mjukare och effektivare att göra 
under rörelse än att laborera med hållningskor-
rigering på en pall eller liknande.

Övningar till häst
En överkropp i stabil balans är förutsättningen 
för att en ryttare ska kunna följa med i hästens rö-
relser. En sådan stabilitet betyder inte ”stel”, utan 
snarare ”stadig” och ”anpassad till situationen”. 
Som jag talade om på s 58 är det byggklossen 
bröstkorgen som står för stabiliteten. Huvudet är 
rörligt, liksom i viss mån bäckenet. Bäckenet har 
ju som ”bas” för rörelserna till uppgift att styra 
och koordinera dem via ryggraden.

För att få en känsla för den här sofistikerade 
koordinationen är det bäst att börja i skritt. Man 
kan passa på när man ändå skrittar fram hästen i 
början av ridpasset.

De häftigare rörelserna i trav och galopp gör 
att man där får svårt att träna in sin kroppskänsla, 
särskilt när det gäller överkroppen.

När du nu sitter och skrittar, försök att leva dig in 
i den där känslan av ”rörlig stabilitet”. Det är bara 
om man kan hålla upp byggklossen bröstkorgen 
ordentligt som man genom bäckenet kan följa 
med i hästens rörelser. Det är bröstkorgen som ska 
garantera att man stabiliserar kroppen i balans, 
så att de andra byggklossarna och skänklarna kan 
fungera och samarbeta. Då är bäckenet med i rö-

hitta neutralläget i lodrät sits

relsen på rätt sätt och man kan få en oberoende 
hand. Tänk på det där tornet igen. De två översta 
byggklossarna ligger precis lodrätt ovanpå den 
understa byggklossen (bäckenet). Håll händerna 
på ryggen och på magen igen som förut, blunda 
och luta dig lite framåt och bakåt och hitta din 
egen mittposition, precis som därhemma på pal-
len, men nu medan hästen skrittar.

Balansera överlivet.
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Överkroppens hållning gynnas av den ner-
ifrån kommande vridningen i bröstryggen som 
när man går. Det betyder att man redan när man 
skrittar får impulser till att räta upp sig, eftersom 

ryttarens bäcken av hästens rörelser flyttas åt 
ena sidan–framåt, och åt andra sidan–framåt, så 
att det därigenom uppstår en roterande rörelse 
i den nedre delen av bröstryggen. Det är alltså 

Känn efter var bröstbenet börjar och slutar, om de 
två punkterna är precis på en lodrät linje och om 
du kan hålla dem kvar så även om hästen rör sig.

Man ser rätt ofta ryttare som ”ror” med överlivet 
i skritt, och detta är ett allvarligt fel om man över 
huvud taget tänker rida framåt. Skulle man råka 
vara en av dem, måste man verkligen koncentrera 
sig på sina byggklossar i ”överlivstornet”. Bröstbe-
nets slut måste alltid vara precis under halsgropen 
i den lodräta sitsen, även om man flyttar överlivet 
en aning via sittbenen. Tänk också på att diafrag-
man bara kan fungera fritt i det här neutralläget. 
Studera andra ryttare och tänk på hur du själv sit-
ter, särskilt i övergångar och halter. Det är nämli-
gen där som svagheter i sitsen visar sig. Det är rätt 
vanligt att man ser ryttare som lutar sig bakåt el-
ler sjunker ihop i sådana rörelser.

Om du nu har överlivstornet i ordning, så kan 
du koncentrera dig på att flytta tyngdpunkten sid-
ledes ett tag. Känn efter att du har vikten jämnt 

var har jag bröstbenet?

fördelad över understödsytan i sadeln och prova 
sedan hur stor eller liten viktförflyttning det be-
hövs för att ändra på tyngdpunkten.

Känn hur bäckenet och sitsen bildar basen för 
att överlivsbygget ska hålla.

Eftersom sitsen bildar en triangel går det inte 
att flytta vikt rakt åt sidan. Däremot kan man vip-
pa lite snett framåt till vänster, lite snett framåt 
till höger och lite bakåt med den ”trebenta pallen”. 
I ridläran brukar man kalla det här för att ”lägga 
mer vikt på den inre höften” eller att ”skjuta höf-
ten framåt–neråt”. Se kapitel 3, Rörelsecentrum – 
bäckenet. Det är viktigt att man både vet och kan 
känna, att till varje tyngdpunktsförflyttning i sidled 
även hör en rörelse framåt. Ryttarens överkropp ska 
som en sammanhängande enhet följa med i rörel-
seriktningen, annars viker man sig någonstans, och 
då ”rasar tornet”. De rörelser vi talar om här måste 
vara de minsta möjliga, annars hamnar vikten på 
fel sida, och då viker man sig som sagt i midjan.

Överkroppens hållning: a) överdriven, stel b) naturlig c) hopsjunken, slapp

a b c
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En övning som särskilt barnen är mycket förtjusta 
i är ”krama hästen”, men den är nyttig även för 
vuxna!

Böj dig framåt och fatta om hästens hals med 
bägge armarna. Huvudet vilar du helt avslapp-
nat på ena sidan. Med den här övningen blir hela 
ryggraden jämnt uttänjd, vilket de flesta tycker är 

krama hästen

väldigt skönt. För att inte förstöra den här upp-
mjukningen är det viktigt att man låter huvudet 
komma allra sist när man sakta ”rullar upp” sig 
igen, kota för kota. Man börjar med bäckenet och 
fortsätter uppåt. Händerna hjälper till och stöt-
tar sig mot hästens hals. Det här handlar inte om 
styrketräning utan om att förbättra smidigheten.

Rulla upp sig, kota för kota.

Den som har möjlighet att korrigeras på lina av en 
medhjälpare ska passa på att få den hjälpen så 
ofta som möjligt. För att förbättra sin kroppsupp-

fattning är det ovärderligt att kunna koncentrera 
sig helt och hållet på sin sits.

inte bara hästen som blir avspänd av att skritta!
Blunda och försök känna den där rotationen. 

Fråga dig sedan om du verkligen kan följa med 
lika bra åt båda sidorna. Förmodligen finner du 

redan nu ut att du har en bra och en ”dålig” sida, 
vilket förklarar en hel del problem med sitsen 
som kan hänföras till balansen i överlivet.

a b c

d e f
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Den här övningen har alla ryttare gjort, men man 
tänker nog inte på att detta kan vara bra för en 
själv också!

Klappa hästen på vänster sida av halsen med 
höger hand utan att flytta över vikten i sadeln. 
Du får luta dig framåt och se på handen, men rö-
relsen ska komma från bröstryggen och inte från 
bäckenet. I den här övningen är det bröstryggen 
som gör en böjande och vridande rörelse åt det 
håll man klappar. Det är bröstryggens flexibilitet 
som åstadkommer den här tredimensionella rö-
relsen. Låt handen ligga kvar i trav under lättrid-
ning, ändra trycket mot hästen och tryck handen 
lite neråt i nersittningsmomentet. Jämför hur det 
känns i höger och i vänster sida. Stämmer det med 
vad du har kunnat konstatera tidigare angående 
hur liksidig du är i din överkropp?

klappa på halsen

Klappa, en enkel övning för smidighet i ryggen.

Lägg handen på hästens höftknöl för att förbättra 
din smidighet med vridning åt en sida i taget. Den 
andra handen ligger kvar framför manken. Bäck-
enet (sätet) behåller oförändrat sitt läge och sin 
balans. Det får inte vridas med i rörelsen. Den ba-
kre armen följer med i hästens rörelse och du tit-
tar på den handen. Huvudet ska alltid se i rörelse-
riktningen, i det här fallet mot den bakre handen, 
annars kan en eller flera ryggkotor ”låsa sig”.

klappa bakom sadeln
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De här övningarna är betydligt svårare på hästen 
än på golvet eftersom ryttaren hela tiden måste 
möta hästens rörelser med balanseringsreflexer. 
Alltså hjälper hästens rörelser till att lösa upp 
vissa stelheter hos ryttaren. Den som vågar kan 
försöka sig på att göra detta i trav eller till och 
med i galopp. Resultatet kan bli en förvånansvärt 
avspänd och oberoende sits, inte minst den lod-
räta sitsen.

växla sits
När man rider lätt är det lätt att känna och ut-
veckla balansen i bålen. Använd medellånga 
stig läder. Har man för långa läder tappar man 
balansen i uppåt–framåtrörelsen, och är de för 
korta blir det svårt i nersittningssteget. Om man 
övar på att flytande och obesvärat byta mellan 
lättridning och nersittning några steg i taget är 
det en god hjälp till att förbättra balansen i sin 
lodräta sits. Det finns ett stort behov av en allsidig 

Den här övningen är bra att göra i lina, men kan 
även göras i skritt på en lugn och säker häst med 
lång, uppknuten tygel. Eftersom det kan vara svårt 
att känna var man har mitten kan man ta armar-
na till hjälp som ”visare”. Håll ett styvt spö eller 
en pinne med bägge händerna och låt det vila på 
huvudet. Armarna hålls då som ett ”U”. Händerna 
ska hållas precis lika högt. Om den ena handen 
hamnar lägre hela tiden, beror det säkert på att 
du viker dig i den höften. I den här ställningen kan 

vrida överkroppen

du vrida och vända på överkroppen åt alla håll, 
men spöet ska vara vågrätt i alla lägen och hän-
derna ska vara på samma höjd.

Alla rörelser ska kunna utföras harmoniskt, lugnt 
och jämnt åt båda sidorna. Ta inte i lite extra när 
du kommer till rörelsernas ytterläge men stanna 
kvar i tänjningen några sekunder och andas djupt 
några gånger innan du långsamt går tillbaka till 
utgångsläget. 

Spöet på huvudet med U-grepp. Vrida i överkroppen.
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grundutbildning i konsten att sitta rätt 
eftersom det finns ett logiskt samband 
mellan alla typer av ridning. Hästen visar 
sig alltid vara den gode läromästaren. Så 
fort man kommer ur balans på ett eller an-
nat sätt, blir hästen störd och reagerar därefter. 
Om du i lättridning kan luta dig framåt precis la-
gom och sätta dig ner igen utan att bli efter – och 
utan att hästen tappar gång eller lösgjordhet – så 
kan du vara säker på att du var med i rörelsen. 

Mer om att utveckla balansen i växling mel-
lan nersittning och lättridning i kapitel 7, Perfekt 
kroppskoordination – hjälpgivningen.

sitsen i vändningar
När man rider vändningar, böjda spår och galopp, 
är det lätt att känna tyngdpunktsförflyttningen i 
sidled. Känn efter hur varje sådan förskjutning all-
tid hänger samman med en aning rörelse framåt, 
precis som vi talade om tidigare. Tänk dig nu att 
du är ute och går istället. Om du rundar ett hörn, 

stanna upp ett tag och fun-
dera över vilken höft som 
kommer först och vad som 

händer med den diagonala 
axeln. Då märker du att vad 

överkroppen gör nu, det är precis 
vad den ska göra när du rider också. Den här dia-
gonala rörelsen är inte alls så komplicerad, krop-
pen gör den helt automatiskt. För oss gäller det 
bara att ta den med upp på hästryggen.

En jämförande bild mellan att gå och att rida 
ett böjt spår ser du på s 163.

Alla hjälper och alla övningar får sin stabilitet 
genom ett balanserat överliv hos ryttaren. Om 
den balansen saknas måste allting ersättas med 
fler och kraftigare ”hjälper”. På det viset blir alla 
leder, framför allt i ryggraden, överansträngda, 
och inte minst blir hästen störd i sin balans.

Ju mer du tränar på att balansera överlivet, ju 
mer du vet om dina svagheter och förtjänster, desto 
bättre och mer avspänt rider du utan att fresta på 
din rygg, och det är hästen tacksam för.

För att göra ryggen smidig använder man rörelser 
som inte anstränger själva ryggraden.

Med lite fantasi kan man göra många av övning-
arna på hästryggen. Man kan till exempel ställa 
sig i stigbyglarna och stödja underarm arna på 
hästens hals och överst på bogbladen. Det här är 
nästan som när man stod på alla fyra i gymnasti-
ken. Med den hållningen belastas inte ryggen. Här 
kan man experimentera med smidig heten utan 
att man utsätter ryggen för hävstångs verkan. Man 
kan höja ryggen som en katt och sänka den och 
svanka, som en hängbro. I den rörelsen sträcks och 
böjs ryggen. Om man närmar höften mot samma 
sidas axel får man motsvarande effekt i sidled.

”stå på alla fyra”

Balansträning i jockeysits.
KOM I HÅG

Hemligheten med 
att rida med harmoni 

och utan spänning 
ligger i en balanserad 

överkropp.


