TRÄNING

Förutsättningen för snabbhet är att kunna slappna av

Søren madSen och harekur fra hakoti pa Vm 2015. foto jeS jeSSen

– så tränar du din
passhäst på bästa sätt
Text: Anne Adre Isaksson

Kan man dra lärdom av träningslära för idrottande ungdomar vid träning av (pass)
hästar? Den frågan diskuterades vid en träff hos Thorvaldur Arnason i Morgongåva i
slutet av maj.
– Många tränar sina passhästar som långdistanslöpare i stället för som sprinters,
säger han.
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nligt Thorvaldur har vi mycket att
lära från friidrotten. Själv har han
tränat friidrott i sin ungdom och
sonen Jakob började med höjdhopp, något han
visade sig ha god talang för. Thorvaldur följde
med på träningarna och kunde inte låta bli att
engagera sig som assisterande tränare. Jakob
har blivit svensk mästare två gånger, har hoppat 2,19 och är nu, efter en skada, igång och
tränar för Stefan Holm.
– Många tränar sina passhästar på fel sätt.
Jag tror att det är anledningen till att vi har
många snabba hästar men få supersnabba. Det
går inte att göra en supersnabb passhäst av
samma häst man vill ha som en bra, konkurrensduglig femgångshäst.
Thorvaldur har kommit fram till att träning av hästar och ungdomar kan läggas upp
på ungefär samma sätt. Ungdomar vill ha
roligt, och det är samma sak med hästar. De
måste också få ha roligt.
Äldre människor kan motivera sig själva,
pina sig mot ett uppsatt mål och göra saker
som kanske inte är så kul för att nå målet.
Träningens grundstenar, för både häst och
ryttare, är först och främst glädje men också
smidighet, styrka, kondition, snabbhet, koordination, balans och teknik.
Andra faktorer som är avgörande för en
idrottsprestation är:
• Taktisk förmåga – av ryttaren
• Tekniska färdigheter – både ryttare och
häst
• Koordinationsegenskaper – både ryttare
och häst
• Fysiska egenskaper – både häst och ryttare
• Psykiska egenskaper – både ryttare och häst
• Sociala egenskaper – både ryttare och häst

– Passhästar behöver
ordentlig återhämtning mellan löpen.
Detta måste tävlingsarrangörerna lära sig.
Risken är annars att
hästen omvandlar
musklerna och det försämrar hästens kapacitet i framtiden, säger
Thorvaldur Arnason,
som själv ofta väljer
att hoppa över de sista
löpen för att låta hästen vila. Foto: Anne
Adre-Isaksson

Detta är något som Thorvaldur betonar
flera gånger under kvällen.
Därför, menar han, får inte passlöpen vid
tävlingar gå för tätt. Det ska vara minst 15
minuter mellan varje, helst 20. Regeln är att
lika många sekunder hästen går under full
belastning, lika många minuter ska den återhämta sig. Ett 20 sekunders passlöp ska alltså
följas av 20 minuters återhämtning.
– Det gäller framför allt de riktigt snabba
hästarna som går på anaerobisk muskelkraft.
Annars omvandlas de snabba musklerna till
långsamma. Därför bör man inte heller konditionsträna en passhäst för mycket, då tappar
de i snabbhet.
Återhämtning betyder dock inte att hästen
ska stå still. Promenera gärna med hästen så
att blodcirkulationen hålls igång. Om hästen
bildat mjölksyra bryts den ner snabbare om
hästen rör på sig.
Muskelfibrer

– Träning innebär inte bara att förbättra styrka utan även kondition, snabbhet, färdighet
och teknik. Efter träningen kan prestationsförmågan minska, men får man tillräckligt mycket tid för att återhämta sig så stiger
prestationsförmågan, säger Thorvaldur.
– Man kan träna så mycket mellan tävlingssäsongerna att prestationsförmågan sjunker.
Återhämtning är mycket viktigt och passhästar behöver lång återhämtning.

Det finns tre huvudmuskelfibertyper i skelettmuskler:
• Typ I – relativt långsamma, inte särskilt
starka men mycket uthålliga (mycket aeroba enzymer, kapillärer och fett)
• Typ II (a) – har styrka och snabbhet och är
relativt uthålliga (både aeroba och anaeroba enzymer)
• Typ II (b) – är mycket snabba och starka

ISLANDSHÄSTEN

∑ NR 3 | 2016

7

TRÄNING Pass

men blir fort trötta (mycket anaeroba
enzymer)
Det finns de passhästar som är snabba och de
som är mindre snabba, beroende på vilken
muskelfibersammansättning de har. En häst
med mycket Typ II b fibrer kan jobba mycket hårt i några sekunder, men blir snabbt
trött.
Thorvaldur menar att man ska akta sig för
att träna för mycket aerobisk uthållighet
(kondition) om man vill bevara snabbheten i
sin passhäst.
– Förstår man hur musklerna är uppbyggda,
förstår man mycket kring träningsfysiologi.
Muskelns bränsle kallas ATP – adenosintrifosfat. Vid intensiv muskelaktivitet, till
exempel hos en snabb passhäst, töms ATP-förråden inom loppet av några sekunder. ATP
måste sen nybildas för att muskeln ska
kunna fortsätta jobba i full effekt.
– En vältränat sprinter kan nybilda ATP
från speciella fosfatförråd i musklerna några
sekunder till utan att bilda mjölksyra. Men
sedan är spjälkning av glykogen till mjölksyra
och ATP oundviklig om musklerna fortsätter
jobba med hög intensitet ytterligare några
sekunder. Därefter tar orken slut. Vid lägre
intensitet hinner ATP nybildas genom aerobisk förbränning av näringsämnen, förklarar
Thorvaldur.
En långdistanslöpare behöver mycket långsamma muskler, Typ I-fibrer, som är uthålliga.
En medeldistanslöpare behöver både Typ I
och Typ II a. Detta gäller också för många
hästgrenar på ovalbanan.
– Det är inte så konstigt att de flesta tränar sina hästar som medeldistanslöpare. Men
för passhästar fungerar inte det. De är sprintlöpare och behöver alla muskelfibertyper men
ju fler Typ II b de har, desto snabbare blir de.
För att hålla behöver de också konditionstränas med låg intensitet.
Tölthästen som ska gå hårt i flera minuter
ska däremot inte tränas som en sprinthäst. Då
är risken att den får mjölksyra och tar slut.
En femgångshäst är som en medeldistanslöpare och en mångkampare.
– Men frågan är om vi ska träna femgångshästen för mångkamp eller som sprintspecia-
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För att träna både
balans och koncentration brukar Thorvaldur
Arnason jonglera med
tre bollar. Och för att
öka svårighetsgraden
gör han det ståendes
på ett ben. Foto: Anne
Adre-Isaksson

Grundträning av hästar
• Glädje – träna mycket av det som hästen är bra på (ca 80% av träningstiden). Variation: handhäst, rid i grupp.
• Smidighet (rörlighet) – dressyr, ridbarhet, terräng, tölt
• Styrka – vikt, klättring, samling, fart
• Kondition – träna ofta, intervaller, långritt, rid i terräng, simning
• Snabbhet – korta snabba intervaller, god tid för återhämtning
• Koordination – träning i terräng, snö, vatten och liknande
• Teknik – gångarter, hjälper, signaler, ridbarhet, ledarskap, läggning i
pass, startboxar

Träning för specifika tävlingsgrenar
• Långdistanslöpare – aerob process, typ i-fibrer – distansritt
• Medeldistanslöpare – huvudsakligen aerob, typ i och ii (a) fibrer –
grenar på ovalbana, trav och galopplopp, dressyr hoppning
• Sprintlöpare – aerob och anaerob, typ i, ii (a) och ii (b) fibrer –
passlöp, quarterhäst (extrem sprinter)
• Mångkampare – femgång eller passpecialist. Vad behöver offras?

Thorvaldur Arnason på
sin häst Thyrnir från
Knubbo. De har vunnit
SM två gånger i rad i
250 meter pass (P1),
tagit silver på NM 2014
i 100 meter speedpass
(P2) och har fjärdeplatser i 250 meter pass på
NM 2014 och VM 2015.
Foto: Gudni Agústsson.

list. Man måste framför allt träna aerobisk
kondition och lita på att hästen har snabbheten i muskeltyp II a. Den måste klara av
många lopp men ändå ha sprinten kvar till slutet.
Thorvaldur anser dock, att ska man ha en
snabb passhäst bör man välja att ha en häst för
just passlöp och en annan för femgång.
Exempel på träningsupplägg i praktiken

–Jag rider ofta cirka 45 minuter. Cirka tio
procent av tiden rider jag mer explosivt. På
vissa ställen får hästen springa och ta i för
fullt, men kanske bara 30–40 meter. Sen skrittar jag. Det är viktigt att det finns en av- och
påknapp.
Förutsättningarna för snabbhet, poängterar
Thorvaldur, är att hästen kan slappna av.
– En sprinter måste kunna springa avspänt.

Det är bara de muskler som ska jobba som ska
vara spända. Hästar som är nervösa förlorar
sin snabbhet och är svåra att hålla snabba
länge.
Styrka tränar Thorvaldur gärna i uppförsbacke. Han tränar 5–10 repetitioner med nästan maximal insats och 3–5 repetitioner med
maximal insats.
– Jag rider gärna i skogen och låter hästen
trava väldigt snabbt vissa sträckor. Min passhäst Thyrnir har långa, fina steg och tycker att
det är kul. Sen låter jag honom skritta.
Thorvaldur inleder varje träningspass med
att lösgöra och värma upp hästen i 15–20
minuter. Därefter kan det följa intensiv träning med många pauser.
– Det är viktigt att de får varva ner, låta
dem skritta så att de får slappna av. Man ska
inte ha alltför bråttom hem.
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Svenska friidrottare får ofta skador, vilket
troligen är ett led i att de tränar för mycket
snabbhetsträning och för lite lätt träning. Idag
har sprintrarna börjat promenera mer för att
förbättra bindväv och öka hållbarheten.

Den viktiga återhämtningen för passhästar mellan löpen. Här på VM 2015.
Foto Jeanette Fridolf.

Uthållighetsträning
Drivkraften i steget och steglängden

Det är kontakten med marken som skapar
kraften framåt. Svävmomentet i pass ska vara
så kortvarigt som möjligt.
– Det pratas mycket om svävmomentet
och att det är så flott. Men titta på häcklöparna, de som svävar länge kommer inte först i
mål. Detsamma gäller för störtloppsåkare.
– Inom travsporten har man kommit fram
till att även frambenens kraft är viktig. Tidigare har man sagt att kraften bara kommer
bakifrån, men så är det inte.
Men det är inte bara hästen som behöver
tränas. Ryttaren behöver öva upp sin smidighet, balans, koordination, koncentrationsförmåga, fokus och styrka.
– Man ska äta bra och hålla vikten i någorlunda kontroll om man vill nå toppen och är
riktigt ambitiös, säger Thorvaldur.
∑
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• Uthållighet – förmåga att arbeta med relativt hög intensitet under en
längre tid (aerob och anaerob)
• Kondition – aerob uthållighet
• Sprintuthållighet – anaerob uthållighet (tid som en muskelgrupp kan
prestera med maximal intensitet)
• i de flesta grenar av hästsport är aerob uthållighet viktig, men för
sprint i pass eller galopp får anaerob uthållighet stor betydelse (största
möjliga insats 10–25 sekunder)

Snabbhetsträning
• kom ihåg att för mycket och intensiv träning av kondition (aerobisk
uthållighet) försämrar snabbheten
• Grundträning för att förstärka skelett och rörelseapparaten är nödvändig för hållbarheten men måste utföras med viss försiktighet vad gäller
intensiteten om målet är att få en snabb häst
• riktig snabbhetsträning inriktas på att träna explosivt anaerobisk muskelaktivitet och träna återhämtning och uppresningskapacitet (buffert,
transport osv)
• kombinera träning med låg och maximal intensitet
• tumregel – x sekunder av snabbhet ska följas av x minuter av återhämtning

