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Styrk musklerne 
og rid bedre 
Vi fortsætter serien om at få
kontrol over dit bækken og
sæde, så du kan balancere
bedre på hesten og blive en
bedre rytter. I dette nummer
kigger vi på din balance på
ponyen/hesten

på ponyen/hesten. Du skal ikke hænge
fast med knæ og lår, men med numsen
eller sædeben. Din opstilling og balan-
ce kan sammenlignes med masten på
et skib. Hvis masten står skævt, så sej-
ler skibet også skævt. Hvis din opstil-
ling og balance på hesten er skæv, så vil
det sætte sig i ponyen/hesten. I næste
nummer bringer vi flere longeøvelser,
og sjove balancelege du kan lave på
såvel skole- som privatponyer/heste.
Husk der altid skal være en træner
eller erfaren voksen til stede, og at du
skal finde en rolig pony/hest, når
du laver øvelserne. 

Af Peter Bennett og fysioterapeuterne 
Sidsel Sommer og Claus Jørgensen
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Vi laver balanceøvelser (koordinati-
onstræning) for bedre at fornemme
hestens bevægelser, og for at lære at
holde balancen bedre på hesten. Jo
dårligere din balance er, desto flere
kræfter bruger du på at holde dig fast
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Stram dit maveskind 
Ponyen/hesten står stille. Spænd den muskel der ligger lige under navlen, ligesom
hvis du spænder et bælte. Træk navlen ind og skyd brystet frem. Hold maveskindet
spændt mens du langsomt strækker armene ud til siden og løfter dem ud til vand-
ret. Du vil nu sidde korrekt over hesten med bækkenet. Lav øvelsen hver dag.
Spænd maveskindet i 10 sekunder og slip igen. Gør det i et par minutter. 

Balance under bevægelse
Du skal sidde lige over
hesten, strække armene
ud og pege håndfladerne
op. Spænd maveskindet
som om du har korset på
og balancer med sædebe-
nene (numsen). Slip med
knæene og dermed lårene. 

Sving øvelse
Ponyen/hesten står stille: Her løfter du den ene arm frem og den anden tilbage,
uden at maveskindet bliver slapt. Når du kan det så tag fødderne med. Når højre
ben er fremme er venstre arm også fremme.
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Sving øvelse 2
Hesten bevæger sig. Øvelsen er meget sværere når hesten
bevæger sig. Spænd maveskindet og sving armene roligt lige-
som når du går. Forsøge at tage benene med, så lårene svinger
frem og tilbage. Og husk at højre arm skal svinge frem sam-
men med venstre ben og omvendt.

Forkert siddestilling
Du skal ikke spænde dine inderlår. De skal ligge løst over
skuldrene på din hest. Foden skal pege lidt udad, så man ikke
spænder i knæ og lår, og du skal sidde på dine sædeben i ste-
det for at klemme dig fast med lårene.

Opstilling 
Man skal kunne trække en linie fra hælen til hoften til albuen
til skulderen og til øret. Hælen skal være det dybeste punkt.
Spænd maveskindet, skyd brystet frem og træk halebenet ind
under dig. Du sidder på sædebenene. Øv dig hver eneste gang
du sætter sig op på en hest. Til sidst vil du sidde korrekt helt
af dig selv.

Rigtig siddestilling
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