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Som du kanskje vet allerede kan mye av
denne treningen foregå når du allikevel
utfører de daglige rutinene, som for
eksempel når du gjør noe så
tilsynelatende ”enkelt” som å slippe
hesten inn og ut.
I Hesteliv 5/2010 begynte vår reise

med Svante Andersson og hans trening
av unghestene i Biella i Nord Italia der
Riccardo og Alessandra driver oppdrett
av Morgan. Den varme sommeren gjør
hestetreningen utfordrende, og Svante
er påpasselig med at det er nok vann og
nok pauser for de unge hestene. Det er
flere som skal arbeides med og derfor
blir det korte, men gode økter. Det er
Nabu, en ung vallak som enda aldri har
hatt noen på ryggen, som vi har fulgt
hittil i serien. Da Svante først kom til
denne oppdretteren i Italia for å hjelpe
til med hestene var ingen av ung-
hestene håndtert, de var vant med å se
mennesker komme inn med høy. Nabu
var veldig sky og følsom og hadde aldri
blitt håndtert som ung hingst. I del en
skrev vi om det viktige grunnarbeidet,

arbeidet som skjer fra bakken. Det er
viktig for den unge hesten at den kan
relatere det som senere skjer fra ryggen,
til ting den har lært fra bakken. Desto
tryggere og mer erfaren unghesten er på
deg før du sitter på ryggen, desto mindre
frustrasjon, og jo mer arbeidsglede har
dere. 
–Det vi nå skal snakke om er bare en

av mange ideer om hvordan du kan
utdanne hesten, sier Svante.  

Benytt hverdagen
Tenk over hvordan du tar ut/inn hesten,
hvordan du løfter dens ben, hvordan du
leder den osv.  Da vil den daglige hånd-
teringen anvendes til noe nyttig, uten at
det blir drilling. Det er en fin anledning
til å øve oppmerksomhet, følelse, energi
og samarbeid.
Hver eneste dag håndterer du hesten

din opptil flere ganger. Du slipper den
ut, du tar den inn, du tar den kanskje ut
igjen for å stelle, eller for å ri. La oss si
at du i alle fall to ganger om dagen
håndterer hesten ved utslipp og når den
skal inn. Forutsatt at du tar grimen av
(anbefales) når du har sluppet hesten ut

i paddock, og inn i boks, betyr det at du
tar på grimen to ganger om dagen, og
tar av grimen to ganger om dagen.  I
løpet av en tre måneders periode blir
dette kanskje 180 ganger på med
grimen, og 180 ganger av. Det er lett å
forstå at det du gjør 360 ganger i løpet
av tre måneder enten gir din hest en
god utdannelse, eller like gjerne en dår-
lig utdannelse, og gjør du det fra samme
side hver eneste gang, får du kanskje en
ensidig hest. Det ønsker du ikke.

Hvordan forebygge
Mange har problemer med oppsitting.
Hesten enten rygger, eller flytter seg
etter deg, eller går vekk. Ofte opplever
en også at hestene er ”pushy”, de dytter
på deg, du dytter igjen. Vi skal se på
hvordan mye av håndteringen handler
om at du posisjonerer deg ved hestens
manke. 
Mange hester liker ikke å ha deg i

synsfeltet (oppe ved hodet), og du
virker blokkerende med din posi-
sjonering. Det at hesten flytter seg etter
deg, rygger eller går vekk kommer av at
hesten, som er et vanedyr, er så vant til
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Verdifull
hverdagstrening
Du bør forberede din unghest på et liv med mennesker. 
Da hjelper du hesten å lykkes i livet og du sparer hesten for 
mye bråk med mennesket. Å forberede hesten er så mangt, 
alt fra å håndtere hover, transportere, å ledes, å bindes, å stå stille, 
å venne den til utstyr, og til å ri den inn eller kjøre den inn. 

med Svante Andersson 

å bli håndtert oppe ved hodet at når du
plutselig en dag er klar for å ri så vil den
bare forsøke å gjøre «jobben sin» og
plassere deg tilbake ved hodet. Da
følger gjerne en unødig konflikt der du
må ”lære inn” eller korrigere noe som
kunne vært unngått fra begynnelsen.
Dersom en lærer seg å håndtere hesten
fra bak manken er det også mindre
risiko for at du havner i en konflikt.
Den positive effekten av å venne
hesten til håndtering fra denne posi-
sjonen er også at du får en hest som aldri
engang vil komme på ideen og for
eksempel å dytte på deg. 
Å ha deg på siden kan nok kjennes

uvant for en eldre hest som er vant med
å ha deg ved hodet (i venstre øye) hele
tiden, eller en ung hest som stikker
mulen frem og vil nusses og koses på,
noe som jo er vanskelig å motstå, men
som i mange tilfeller skaper en klypete
hest. Om du vil du gjøre det enklere for
deg selv og hesten, øver du inn det
meste av håndtering og møte med
hesten fra siden/bak manken. Om du
bare går frem til hodet vil hesten gjøre
samme sak. Det skaper en bedre vane
og relasjon til hestens kropp enn om du
bare går frem i ansiktet. 
Om din hest ikke er bekvem med å

ha deg i posisjonen bak/ved manken
(der du ville være hvis du satt oppå
hesten), må vi ordne det først. Begynn
med å stille deg ved hestens manke, og
om den forsøker å rygge eller flytte seg
så gjør du ikke noe annet enn å beholde
posisjonen din. Når hesten så står stille,
roser du den, men hold posisjonen.
Etter en stund går vi ut ifra at du kan
stå/ eller ta posisjon ved/bak hestens
manke på begge sider, uten at den
rygger, eller snur seg etter deg for fort-
satt å kunne ha deg der den kanskje er
mest vant til at du er, nemlig ved siden
av hodet. 
Nå som du kan stå bak hestens

manke, er det en god ide å gå opp til
den fra siden når du skal hente den fra
luftegård eller boks, og still deg ved
manken. 
– En hest som presenterer seg fra

siden er en hest jeg kan lett stige opp på
og den er bekvem med det, sier Svante. 
Du vil med dette legge grunnlaget for

en større forståelse for det å stå og
vente, stå rolig. Du vil styrke respekten
og samarbeidsviljen også. 

Fleksjon og grime på/av
Vi skal se på hvordan du kan forme

hesten til å komme inn til deg (rundt
med hals og nakke). Dette kan du gjøre
når du allikevel skal ta grime på og av.
For det første har du en trygg posisjon,
for det andre får du ”hjelp”, og for det
tredje får du en øvelse i fleksjon, noe du
også trenger når du skal ri. Når du går
opp til hesten fra siden og den svinger
hodet sitt rundt for å si hei, er dette en
form for fleksjon.  Dette kan du bruke
ved å flekse/ bøye hesten din hver gang
den ”hjelper” deg å ta på/av grime eller
hodelag.  Din hest er sannsynligvis litt
stivere, enten mentalt eller fysisk, til
den ene eller den andre siden. Svært få
hester er ikke likesidede, så gjør
tingene fra begge sider. Det vil si at du
feks. setter på grime fra begge sider. (Du
kan ev. vrenge grimen). Er den stivere
til en side enn den andre, gjør du litt
mer på den siden den er stiv i en
periode. Du ønsker jo også under rid-
ningen å kunne gjøre løsgjørende,
tøyende og styrkende/gymnastiserende
øvelser. Målet er å skape en likesidig
/rett hest. 
– Man bør lære hesten fleksjon, men

hvor mye er en annen sak. Om du
merker at din hest er stiv til venstre
eller høyre(fysisk eller psykisk), så viser
vi her bare en av mange idéer eller
måter å gjøre den hverdagslige
håndteringen til noe som gagner din
hest og senere din ridning. Dette er
bedre enn at det du allikevel gjør, for-
svinner ut i ”intet”, eller faktisk legger
grunnen for et annet problem. Måten vi
nå skal vise på er ikke noe du MÅ gjøre
hver gang, det er bare en av mange
ideer om hva du kan gjøre i hverdagen
som gagner din ridning. 
Det er viktig at din hest står stille

sammen med deg, når du skal sale opp
eller bare stå rolig sammen med hesten.
Du kan trene fleksjon hver gang du tar
grimen av og på, fra begge sider. Når
tiden kommer for hodelag har du
allerede lagt et godt grunnlag. 
Du presenterer hodelaget på samme

måte. Du presenterer, hesten leter etter
hva du vil og hjelper til, og da tar du
vare på det.

Å vente
Dette er også en viktig del av unghes-
tens utdannelse i å stå stille og vente.
Det trengs, for det er mye venting i en
hests liv med mennesker. Om vi ikke
lærer hesten å vente, får vi en hest som
vi må henge i for at den skal stå stille og
som når vi slipper, fyker sin veg.

Svante
Andersson
er 33 år og
kommer fra
Stockholm.
Han er vokst
opp med hester, fortrinnsvis
engelske fullblodshester. Han
jobber i dag verden rundt på
full tid som instruktør, med alle
typer hester og hes-
temennesker. Han både trener
hester, holder kurs, og utvikler
seg selv. – Mitt mål er ikke
bare en velutdannet hest, men
også en hest med letthet, sier
Svante.
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– Her er grimen på,
Nabu holder fortsatt
hodet hos meg helt
uten trykk, legg

merke til at jeg ikke
holder ham fast, og
jeg kan knyte grimen

på.  

I denne bildeserien ser vi det samme som i bildeserie 1, men her sett fra siden. Denne serien viser den fulle frihet i prosessen å sette grimen på. Plasseringen er sikrere fra siden,
det er mindre risiko for at havne i konflikt. Husk å gjøre dette fra begge sider, med bøyning til høyre og venstre, og senere kan du trene på at hesten følger deg ned og senker
hodet når du tar av og på grime eller hodelag. 

Stoppe/ta av grime:
– La oss si at du har leid hesten et sted og skal stoppe og ta grimen av.
Når du kan leie hesten og den følger deg i ”slakket”, høflig og pent, tar
du ned din energi og dere stopper da sammen. Hvis du lærer deg å bli
kjent med hvordan din energi virker inn på hesten, ja da gagner dette i
aller høyeste grad både håndteringen og ridningen. Hvis du ønsker deg en
hest som er lettridd og responderer lett så sørg for å ha denne røde tråden
i din trening, der en ting bygger på den forrige, sier Svante.  
– Når du har tatt ned livet i deg og hesten stopper, er du foran hesten.
Gå da rundt hestens hode, ikke berør hesten i hodet, gå en liten omveg
og på en rolig måte litt mer rundt hesten og bak manken.  Forsøk å gjøre
det tydelig for hesten hvor du skal, slik at den ikke snur seg etter deg. 
Nå kan du fortsette med å by hesten inn som tidligere forklart.
– Jeg liker måten Nabu presenterer dette på til meg, sier Svante. Svante
knyter opp, lar grimen forsiktig gli av, og gir hesten tilbake hals og hode.
– Jeg er fornøyd, Nabu venter, og da vil jeg være tydelig om at han ikke
behøver vente lenger. Jeg forteller hvor flink han var, takker for i dag og
inviterer ham til å gå til sine kompiser.Alt jeg gjør 

fra den siden
gjør jeg fra
andre siden! 
I dette tilfellet
kunne en ha
vrengt grimen
slik at den ble
høyreknytt.

– Nabu er alltid beredt til å følge meg og min
energi, og han tar ansvar for å beholde slakket
(magen) i repet. Men vi har fortsatt kontakt.
Nabu forventer altså ikke å bli dratt i. At linen
er slakk betyr ikke at vi ikke kommuniserer gjen-
nom tauet! 
– Han ”leder upp”, sier Svante. – Hans energi,
kropp og sinn er tilgjengelig for meg. Han er
beredt. (Ref artikkel første del i H5) 

Ikke drille:
– Det er fort gjort at dette blir en drilling i tren-
ingen med hesten, sier Svante. – Pass på at du
tenker etter hvor ofte og hvor mye du gjør det, at
du ikke gjør ting likt hver gang. På den ene siden
som det skal være en rød tråd, skal tingene også
være litt forskjellige fra gang til gang. Du og
hesten er jo i forskjellige miljø og situasjoner. Be
ikke alltid om samme sak, behold din hest
tenkende og motivert, og hold de store trekkene

utdanningsmessig som en råd tråd, sier Svante.
Akkurat som med alt annet arbeid med hesten,
er dette ingen 
konkurranse i hvor fort eller hvor mange ganger
hesten din kan utføre noe. En drillet hest er ikke
bra, gå ikke i den fellen, presiserer Svante. I
stedet skal den det du gjør bygge på noe du har
gjort eller trent på før.  Og slutt når dere lykkes.
– Om jeg ber hesten min om å repetere samme
sak flere ganger, kommer jeg til å få en hest som
foregriper hendelsen når situasjonen minner om
det jeg pleier å be om. Man bør kunne være i
den situasjon og posisjon som påminner hesten
om en bestemt bevegelse, uten at han utfører
den. Når du merker at hesten blir beredt, skal
det belønnes like mye som når den gjør oppgaven
i helhet. (Og du utfører ikke hele bevegelsen)
Du får da en hest som venter på deg, på hva du
vil, og hva slags jobb dere har foran dere. Du får
en villig og våken partner, understreker han. 

Nabu er en ung vallak, ikke enda innridd. – Nabu forstår at han skal
stå sammen med meg, og han er bekvem med at jeg står bak manken,
mens han venter på sin neste jobb. Det er naturlig å spandere tid der
man får mer nytte av det. Spesielt på en så ung hest, slik at den dagen
jeg setter meg på hans rygg, så har han nok med følelsen av tyngden og
meg oppå, om han ikke i tillegg skal ha meg der ”bak” for første gang
også, sier Svante. – Vår energi kan jo gå opp og ned. Det er viktig at
hesten forstår om det er at han skal forme seg, eller røre seg, eller begge
deler. Om vi tar opp energien skal vi siden også gi den en retning. I dette
tilfellet handler det ikke om at den skal flytte sine hover, men jeg ber om
at den skal forme seg. Å stå stille kan være å stå rolig på samme sted, å
være helt livløs. Men å bli igjen på samme sted/punkt kan også være fylt
med energi, for eksempel som i en piaffe.  
– Det er slik at hvert punkt på hele hesten kan du altså sende, opp, ned
og i alle andre retninger.  På den måten kan hesten ved hjelp av (din)
høy og lav energi animeres på ulike måter, forklarer Svante. –Det kan
være med en direkte eller indirekte følelse eller forespørsel. Hadde jeg hatt
hodelag kunne jeg ved direkte påvirkning ta tøylen få den (hodet) inn til
meg for eksempel, eller som vi viser i denne bildeserien; du kan forme
hest med energi og følelse, posisjon. 

–Se hvor lett jeg ber Nabu om å forme seg til
høyre ut i fra bare basen av hans nakke gjen-
nom en lett forespørsel med min hånd. Det er
bare en måte å vise på hvor lett til og med en
ung og ikke utdannet hest reagerer uten tvang
eller makt. Dette er verken hestehvisking eller
magi, det er en naturlig respons. Like lett som
en fjær. Dette er helt selvsagt mellom meg og
hesten, forklarer Svante. 

– Jeg vil invitere til å komme og forme
nakke/hals inn mot meg. Normalt er det ikke
noe problem at du strekker armen under halsen
og trekker / henter nakkeremmen til deg. Jeg er
klar til å ta i mot med et mykt grep om grimen
og orden i leietauet. Det er helt klart for hesten
at det jeg ber om er form, ikke at den skal
flytte bena, sier Svante. 

– Her ber jeg videre Nabu om å komme litt opp, og gi litt fleksjon til
venstre. Når vi er på et bra ”punkt” (ikke overdriv, men ta i mot det
hesten tilbyr, særlig i begynnelsen), løfter jeg opp grimen på en smidig
måte, uten trykk. Ta imot, (ikke å ta) hodet og tre grimen rolig og for-
siktig over nesen og løft opp. Det er stor forskjell på å ta og ta i mot,
presiserer Svante. Skulle hesten trekke hodet vekk igjen, inviter den igjen
tilbake og vent på den. På en smidig måte setter du grimen eller hodelaget
på. Det er ingen fasit på hvordan du får til dette, men tenk mykt og
rolig. Fest grimen og når hesten rolig og avslappet har posisjon hos deg,
og venter. Da skal du gi hodet tilbake, ikke holde det fast. Når du knyter
eller fester grimen så tenk på at dette skjer nærme øyet så du ikke gjør
brå bevegelser eller skader hesten. Gjør den det bra en gang, så slipp
ham. Om du vil gjøre en fleksjon til, vent i fem minutter, eller fem
dager. Det handler om kvalitet i følelsen mellom dere, hvordan dere gjør
det. Den første gangen jeg gjør dette, gjør jeg det fra den siden hesten er
mest bekvem med å ha meg. Og, som nevnt i starten, du tar antakelig
grimen på to ganger om dagen, og av to ganger om dagen. Tenk deg en
periode på tre måneder… Ikke bare har du gitt hesten en god vane og en
nyttig grunnkunnskap om hvordan man tar på grime og hodelag, og at
ikke hesten lærer seg å sky den prosessen, men hjelper til. Du har i tillegg
brukt 360 rutinehandlinger til noe som forbedrer din håndtering og 
ridning.

Svante liker
måten hesten
presenter det

her på. 

Grime på 
sett forfra>>>

Grime på sett fra siden>>>

Grime av >>>

Hestetrening, spesielt unghesttrening er ingen ufarlig aktivitet. Bruk
hjertet og hodet og vurder alltid situasjonen og den enkelte hest. Dette er
ingen instruksjonsbok. 

Belønning: 
Vi vil ha hesten rolig og tenkende, hele tiden forberedt og klar til å
lære noe nytt. Om hesten gjør det bra, så slutt å be. Man må være
inspirerende for hesten, hesten din skal liksom blomstre når dere skal
ut sammen, sier han.  – For Nabu er godbitidéen helt fremmed. 
– Personlig mater jeg ikke hestene fra hånden, eller gi dem godbit fra
hånden. Jeg synes da det er så lett at hesten bare tenker på godbiten
den skal få. Jeg vil den skal arbeide på grunnlag av hvordan jeg spør,
og på grunnlag av god kommunikasjon og følelse. Om jeg vil gi ham
et par gulrøtter etter endt leksjon, ja så legger jeg dem på bakken.
Hesten blir jo like glad, og jeg får ikke en hest som forventer eller
tigger hver gang den ser meg, eller hver gang jeg ber om noe. Jeg vil
ikke at hesten min skal ha et feil forhold til mennesket eller mennes-
kehånden. Jeg ønsker resultater av hva jeg gjør, ikke av hva gir av
godteri, avslutter han. 


