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Cykelryttere, fodboldspillere, hånd-
boldspillere og mange andre
sportsudøvere har længe forstået
fordelene ved at lave opvarmning
og udstrækning før og efter deres
træning. 
Som ryttere er vi meget opmærk-
somme på, at hesten får en god
opvarmning, inden vi går i gang
med den egentlige træning.
Desværre bliver udstrækning for
heste og opvarming for rytteren
ikke prioriteret i så høj grad,
hvilket er en skam, da det har en
meget gavnlig effekt for hele
ekvipagen.

Når jeg har afbalanceret en hest,
giver jeg ofte ejeren hjemme-
arbejde i form af forskellige
strækøvelser til hesten, der alle
sammen er med til at understøtte
mit arbejde og hjælpe hesten på
vej til en mere smidig og styrket
krop.

Når jeg møder ryttere gennem mit
arbejde, oplever jeg ofte, at de
har nakkespændinger. 
Mange har i dag et stillesiddende
job, hvor nakke, skuldre, hænder
og ryg-muskulatur bliver stive, og
når vi sætter os i sadlen påvirker
det hesten, at vi ikke er så
smidige i vores muskulatur. Det
er derfor en god ide, at lave nogle
enkle opvarmningsøvelser, så
rytter-kroppen er klar til at
præstere, inden du sætter dig i
sadlen.

På de kommende sider får du
konkrete øvelser til dig og din
hest, så jeres samarbejde styrkes
og I begge kan forebygge skader.

Du er altid velkommen til at
kontakte mig hvis du har
spørgsmål.

God læselyst!

Det kræver gerne omkring 15-
20 min let bevægelse for
hesten inden ledvæske,

ledbånd og sener har opnået
deres fulde elasticitet, og vi

kan begynde træningen

Introduktion

For mennesker tager det ca. 10-
12 min let bevægelse før

ledvæske, ledbånd og sener
har opnået deres fulde

elasticitet

Rina
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Øvelser til din hest
Husk at strækøvelser altid skal
laves, når hesten er varm for at
mindske risikoen for fiber-
sprængning og overstræk.
Øvelserne til hesten i denne e-
bog er dermed til efter ridning/
bevægelse, mens øvelserne til
rytter er opvarmning.

Både hest og rytter har stor
glæde af, at lave smidigheds
øvelser regelmæssigt. Studier
viser, at det styrker de små
stabiliserende muskler –
svarende til når vi dyrker yoga,
hvor vi også arbejder med de
stabiliserende muskler.

Det er samtidig en anden måde
at være sammen med din hest
på, så gør øvelserne til et
hyggeligt fælles ritual.

Find en snack din hest godt kan
lide (gulerod, æblestykker, heste-
bolche eller andet). 
Du kommer til at bruge det i flere
af øvelserne.

Hestekroppen består af 700
muskler og 205 knogler

Menneskekroppen består af 639
muskler og 206 knogler

Det betyder, at 1339 muskler og
411 knogler skal arbejde

sammen som en enhed og i
balance – og det kræver træning

for begge parter, både hvad
angår styrke, smidighed og

udholdenhed
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Øvelse 1: Stræk af overlinje

Øvelsen løfter ryggen og aktiverer mavemuskulaturen – det svarer
til vores mavebøjninger.

Stå ved siden af hesten og lok med en godbid for at få hesten til at
søge ned mod koderne.

Hold strækket i 5-10 sek før hesten må få sin godbid

Når hesten er mere øvet, kan man forsøge at lokke hesten til at
tage hovedet længere ind under kroppen for at øge strækket.

Nogle heste bøjer i det ene forben – det er okay, så længe ryggen
fortsat er løftet, og mavemuskulaturen er aktiveret.
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Øvelse 2: Stræk for siden

Øvelsen strækker hals og ryg. Den aktiverer mavemuskulaturen
og de stabiliserende muskler omkring bækkenet.

Stil dig ved siden af hesten. Hold godbidden tæt ved hestens mule
og lad den strække sig op mod bækkenhjørnet.

Du kan også stille dig med ryggen op ad hesten, hold godbidden i
den hånd, som er tættest på halen og lad hesten strække sig ned
mod dit knæ for at få godbidden.

Hold strækket i 5-10 sek. 

Gentag til den anden side.

Hvis hesten ikke er så smidig, kan
den måske ikke strække sig lige så
langt, som hesten på billedet. Vær
tålmodig og opbyg smidigheden.
Det er vigtigt, at hesten står stille i
øvelsen, og kun drejer i halsen for
at få godbidden. Placer evt. hesten
op ad en væg, så hesten ikke kan
flytte sig til siden.
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Øvelse 3: Stræk af nakke

Øvelsen løsner nakke- og halsmuskulaturen, samt det store
nakkeligament og stimulerer core muskulaturen, når hesten læner
sig frem for at tage godbidden.

Hold en godbid foran hestens mund for at få den til at strække sig
frem. 

Hovedet bør være i niveau med bringen. 
Hold stræk i ca. 5-10 sek.

Hvis hesten forsøger at gå frem for at tage godbidden, kan man
stille sig ved siden af hesten og lægge en hånd på bringen, for at
forhindre hesten i at gå frem.
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Øvelse 4: Stræk for de første halshvirvler samt de
små muskler mellem ribben og brystben 

Når hesten går højt stillet i træningen, bliver muskulaturen over-
spændt. Hvis man ikke kan variere holdningen på hesten fra højt
til lavt stillet, fordi hestens overlinje er for spændt, er dette derfor
en særlig god øvelse for disse heste, som kan have svært ved at
søge frem og ned.

Stil dig ved siden af hesten. Med godbidden lokker du hesten til at
tage mulen ind mod bringen.

Næseryggen skal være så vandret som muligt, og hesten skal
bøje sige lige dvs. den må ikke tilte hovedet til en af siderne.

Hold strækket i 5-10 sek.
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For alle øvelser gælder det, at de skal være så
glidende som muligt, de må ikke foregå i ryk – hesten
skal strække sig efter godbidden.

Øg gradvist strækket jo mere smidig hesten bliver,
men hav tålmodighed.

Øvelser til dig som rytter

På de kommende sider er der fire
simple øvelser til dig som rytter,
så du sikrer en god opvarmning,
inden du går igang med din
træning. 

Istedet for at sætte dig i sadlen
med det samme, så start med at
gå ved siden af hesten, så du får
sat gang i blodcirkulationen.
Varier gerne tempo og din
skridtlængde.
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Træd frem på det ene ben og gå ned i knæ, således det forreste
knæ kommer ned i 90-graders vinkel (knæet  må ikke komme ud
over din storetå). Sørg for at lægge vægten på hælen, når du
træder frem.

Herefter rejser du dig op, samtidig med at det andet ben tager et
stort skridt fremad.

Husk at spænde op i mavemuskulaturen for bedre balance og
styrke af coremuskulaturen og pas på at overkroppen ikke falder
forover.

Gentagelser: 10 gange på hvert ben

Øvelse 1:  Walking lunge

Øvelsen er god for forlår, baglår og baller. Derudover er lunges
med til at styrke og træne din core (alle de stabiliserende muskler i
vores ryg – og mavemuskulatur).
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Denne øvelse kan også laves
som alm. lunge, hvor du blot
bliver stående på stedet



Øvelse 2: Skuldre op/ned og rotation af skuldre

Denne øvelse kan både laves på jorden, eller når du sidder i
sadlen

Øvelsen tager fat i nakke- og skuldermuskulaturen. Er disse
muskler svage, fører det til en dårlig holdning i ryg og skuldre.
Rotationsøvelsen øger bevægeligheden i skulder, ryg og bryst.
Det er ofte disse muskler, som bliver spændte og ømme, når vi
har siddet for længe i samme stilling. Øvelsen øger
blodcirkulationen til musklerne og kan være med til at mindske
smerter og stivhed.

Træk skuldrene op til ørene og hold i ca. 3 sek før du sænker
skuldrene igen. Gentagelser: 10 gange

Roter skuldre fremad i store cirkler. Gentagelser: 10 gange

Roter skuldre bagud i store cirkler Gentagelser: 10 gange
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Øvelse 3: Stræk for balle og ryg samt rotation for
overkroppen

Denne øvelse laves på jorden

Øvelsen er en rigtig god alt-i-en øvelse for os ryttere. Øvelsen er
god til mobilisering af rygsøjlen, udstræk for balle, rygmuskulatur
og nakke. Når vi træner, laver vi typisk lige bevægelser (mave- og
rygbøjninger) og sjældent rotations-bevægelser. Denne øvelse er
særlig god, da vi som ryttere skal være gode til at kunne adskille
over- og underkrop

Start med at sætte dig ned, så du sidder på begge sædeknuder.
Sid med det ene ben krydset over det andet. 

Bøj knæet, hold omkring det og træk det mod modsatte skulder til
du mærker et stræk for balle og henover ryggen. Husk at blive
siddende på begge sædeknuder.

Husk at kigge over modsatte skulder.  Hold 30 sek. og byt ben.
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Det er ganske normalt, at den ene
side er mere stiv end den anden og
ikke roterer så let. Med tiden vil du
opleve en forskel. 



Øvelse 4: Rotation for nakke

Denne øvelse kan både laves på jorden, eller når du sidder i
sadlen

Denne øvelse er især god til at ramme de skrå muskler omkring
nakkehvirvlerne. Disse muskler bliver sjældent bevæget helt
igennem, så det er vigtigt at træne dem. På den måde aktiveres
musklerne og blodcirkulationen til musklerne øges, hvilket
medfører mindre stivhed og ømhed omkring nakken.

Sid oprejst i sadlen/stå på jorden. 

Drej hovedet skiftevis i en bue fra venstre og derefter til højre.

Gentagelser: 10 gange

WWW.ALLABOUTBALANCE.DK



Kolde muskler kan risikere at
bliver overstrukket, så udfør
strækøvelserne på din hest efter
du har redet, så musklerne er
varme og hesten igen har normal
puls.

Start forsigtigt ud med din hest og
hold strækket i ca. 5 sek og øg så
tiden jo smidigere hesten bliver.
Hav hele tiden føling med om
hesten gør modstand.

Gør hesten modstand i øvelsen
må du ikke tvinge den til at
gennemføre strækket. Gå tilbage
til udgangspunktet og prøv igen.

Gør hesten altid modstand i en af
strækøvelserne, kan det være en
indikation af, at hesten har ondt
og har brug for at blive tjekket
igennem for evt. spændinger,
låsninger og ubalancer i kroppen

Pas på dig selv - hesten vejer en
hel del mere end os, så det er
vigtigt at du bruger din krop
ordentligt, så du ikke selv ender
med at få en skade.

Vær opmærksom på følgende når du laver
strækøvelser med din hest

Tålmodighed. For at få det
optimale ud af strækøvelserne,

er det vigtigt, at du er
konsekvent med at få dem

lavet (gerne hver dag)
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Jeg håber, at du kan bruge
øvelserne og får glæde af dem. 

Er du det mindste i tvivl om,
hvordan øvelserne udføres
korrekt, så lad hellere være, og
tag kontakt til mig for råd og
vejledning. 

Jeg har base i Taastrup og kører
på hele Sjælland, og efter aftale
også til Fyn, Jylland og øerne. 

All About Balance har pakker til
professionelle &- hobbyryttere,
salgsstalde, træningsstalde og
rideskoler.

www.allaboutbalance.dk

Tak for nu

For optimal velvære for dig og din hest tilbyder jeg tre
gange afbalancering til din hest og tre gange fysiurgisk

sportsmassage til dig på min klinik i Taastrup. 

Lad mig hjælpe dig og din hest med min makkerskabspakke:

Pakkepris fra 2.640 ,-

allaboutbalancehesteterapi mail@allaboutbalance.dk 9393 1530

- Rina
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