EXTERIÖRENS PÅVERKAN
PÅ HÄSTENS
- FORM -

Anne‐Carin Klinge
B‐tränar uppsats
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Exteriörens påverkan på hästens form.
Jag har valt att titta på hur exteriören kan påverka hästens
form och förmåga till bärighet. Under arbetets gång har jag
fått förmånen att se glimtar av hur Lars Andersson och Jan
Schöneman arbetar och tänker runt hästens form och
exteriör. Jag har valt att titta på några typfall av hästar i
träning hos dessa två A‐tränare, men jag har även valt att
ta med några av mina egna elevers hästar, vilka jag känner
närmre.

Esther Williams, sto f 2008 efter Figaro R – Davignon I –
Wenzel I, klass I, deltagit riksföl
Ägare/uppfödare: Klingedressyr
Foto: Erika Klatzkow
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omslagsfoto: Daytona Beach, sto f 2001 efter Davignon I –
Wenzel I – Argentan, Diplomsto, 9 på typ, uttagen
Kungakannan, AB‐prem
Ägare: Klingedressyr

Typfall 1
Good Morning, sto, född 2003, efter Solos Carex – Eighty
Eight Keys – Magic Fire ox
Ägare Gunnel Bergqvist
Tränare: Jan Schöneman
Det här är en häst som har en benägenhet att trampa
under sig alltför mycket och därmed tappar balansen.
Frambenen hinner inte undan och hästen faller då ner på
bogarna. Lösningen är att få den att ”hålla ihop” bakbenen
och på så sätt lägga baksteget lagom långt in under
kroppen.
Jan Schöneman löste detta genom att lägga ner tempot,
ryttaren fick rida mycket öppnor och slutor. Allt för att få
hästen att korta ihop baksteget. Han ville inte ha den i
alltför låg form, för att hjälpa den att hålla ihop överlinjen,
dock skall den vara så låg att underhalsen fälls in. Det
krävs tid och styrka för att få en sådan här häst att klara av
sin stora gång och hitta sin balans. En sak som är mycket
positiv med denna häst, är att hon har en relativt aktiv
bakbensaktivitet.
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Exteriör:
Om man tittar på Good Morning kan man se att bakbenen
på henne är något långa och att hon har en relativt lång
och bred skank. Hon är även överbyggd i bak, vilket även
detta förstärker problemet. Då hon ställer upp sig har hon
frambenen in under kroppen och redan här är hon
felbalanserad. När hon rör sig syns inte detta lika tydligt,
då hennes aktiva bakben hjälper henne att balansera upp
sig i rörelse.
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Typfall 2
Caruso, valack, född 1997, efter Carbid – Wittlesbach ‐
Einblick, 176 cm
Ägare: Djursholms Ridskola
Tränare: Jan Schöneman
Caruso har startat Grand Prix och är en häst med mycket
energi. Han har en tendens att bli kort i halsen och att inte
vilja hamna i ”vänteläge”. När han kortar ihop sin långa
hals knyter sig hela kroppen och han låser sina bakben i
framförallt piaff och passage. Han har stora och energiska
gångarter, med mycket god kvalité.
Genom att sätta Caruso i ”konstant” vänteläge i passagen
och på så sätt kontrollera de aktiva bakbenen som hela
tiden ”puttar” på, kunde ryttaren gradvis rida ut halsen
och få honom att ligga kvar med lång hals. När halsen kom
ut slutade han att ta balansen i halsen och började
balansera sig med en mer aktiv rygg och mjukare bakben.

Caruso i samling.
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Exteriör:
Tittar man på Caruso kan man se att han har en väldigt
lång hals som kan bidra till balansproblem. Det gäller att
på en sådan här häst med välvinklade och aktiva bakben,
ändå få ut hästens långa hals för att få rätt balans. Halsen
kortas desto högre samlingsgrad man får, men får inte bli
för kort för att hästen ska kunna utveckla sin fulla
potential.
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Typfall 3
Redneck, valack, född 2005, efter Rubinrot – De Niro, 163
cm
Ägare Erika Klatzkow
Tränare: Anne‐Carin Klinge 1g/v ‐ Lars Andersson 1
g/mån
Redneck är av god ridhästmodell, men har problem med
sin hals som vid ridning ”sitter rakt upp”. Han har svårt att
få ner nacken och ut halsen, utan hamnar gärna i ett läge
där han går med för hög nacke och sänkt rygg. Han har en
något kort rygg. Vid rörelse i frihet bär han alltid huvudet
väldigt högt. För övrigt har han bra vinklar och har fått 8
på typen vid sin kvalitétsbedömning.
Lars Andersson går i viss mån efter den gamla devisen att
en häst som vill vara hög, bör vara låg och vice versa.
Redneck måste ner markant i formen och sedan ridas
framåt för att man ska få ut steglängden, så länge nacken
är för hög, kan han inte ta ut sitt steg och trampar med
bakhovens märke en bra bit bakom framhovens. Hästen
måste fås att skjuta på framåt till ett bättre stöd i handen,
när den får vara för hög slår den sig inte till ro, utan blir
mycket ostadig i formen. Det är viktigt att ryttaren har
kontroll på den väg man väljer, så att hon har möjlighet att
känna vad som händer under henne och vart hästen är på
väg. Man måste få hästen att ta bettet längre fram och
detta kräver mycket drivning, men också en god känsla för
hur mycket drivning, timing och inte minst en mjuk hand
hos ryttare, man måste kunna erbjuda bettet, inte tvinga
på det. En viktig kontroll på hur hästen har tagit bettet och
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arbetet med formen, är att i skritt ”mata” ut tygeln och
gradvis få hästen att söka efter bettet längre och längre
fram. Som tränare ska man sätta hästen först, men man
måste anpassa det efter ryttarens förutsättningar.
Generellt kan sägas att även här passar en gammal devis
in: erfaren ryttare – oerfaren häst, oerfaren ryttare –
erfaren häst. Att rida en unghäst bra kräver mycket
skicklighet och känsla.

Foto: Johanna Berglund
Redneck är en häst med många fördelar exteriört, som till
exempel bra bog, bra manke, välvinklade extremiteter och
ett vackert huvud. Det som inte är lika bra är den något
högt ansatta halsen med en rak överlinje. Detta i
kombination med ett vekt ländparti gör det svårare för
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honom rent exteriört att sänka sig och välva upp sin rygg.
Det är inte omöjligt, bara svårt, för honom och med rätt
träning och styrka kommer han att få möjlighet att muskla
sig rätt och förbättra sina, redan nu, goda gångarter.

Redneck
foto: Erika Klatzkow
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Typfall 5
Leander Mellergård, valack, född 1995 efter Leonardo II –
Absalon, 167 cm
Ägare RA Ekonomi AB/Klingedressyr
Tränare: Lars Andersson
Leander Mellergård är en häst av den typ, som man
numera gärna kallar omodern. Han är av en lite tyngre
modell, till skillnad från de långbenta och lite lättare hästar
man gärna ser idag. Han har stora, lite långsamma
gångarter och har väldigt lätt att hamna i framvikt, då de
aktiva bakbenen skjuter på framåt och framdelen, som är
något tung, har svårt att möta energin. Resultatet blir då
att hästen lätt hamnar i nerförsbacke. Han har tävlat med
goda resultat upp i lilla rundan och Grand Prix.
Leander är en häst som är viktigt att han från första steget
går i balans. Även i början av passet får han inte läggas för
låg, då han släpper bak och ”tippar” framåt. Mycket av
styrkearbetet har gått ut på att få honom mer aktiv i bak
och att inte tappa sin kontakt med bettet. Även här (som
med Redneck ovan) är en mjuk uppfångande hand mycket
viktig för att man ska kunna få en god kontakt med
bakbenen. Det är viktigt att man har en väl avpassad
tygellängd, för att snabbt kunna fånga upp när han
försöker att länga ut sig i samlingen, men att ändå hinna
komma först med skänkeln för att aktivera bakifrån.
Största delen av jobbet har lagts vid att få honom att vara
rak i sin samling, att driva jämnt på bägge bak och på så
sätt få honom att komma upp med framdelen. För den här
typen av häst kan vikten av aktiva bakben inte tryckas på
nog. Han har en kompakt kropp och det är mycket massa
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som ska bäras, vilket givetvis har krävt mycket styrka. Med
styrkan har även snabbheten i benen blivit bättre och
givetvis även kontakten med bettet.

Leander Mellergård 5 år gammal, riden ca sex månader.
Foto: Robert Nagy

Leander Mellergård 15 år gammal
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Leander är av den lite tyngre modellen, han har en något
lång rygg och gränsar till att vara överbyggd. I förhållande
till övriga kroppen har han en något kort hals och ett
oädelt huvud. Det positiva är att han är mycket välvinklad i
sina extremiteter och sin bog. Detta gör honom mycket
rörlig. Denna häst har en otrolig arbetsvilja och är
verkligen ett bevis på att interiören är oerhört viktig!

Leander!
Foto: Thomasine Seyffarth
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Typfall 5
John, valack, född 2000, imp Polen, okänd härstamning
Ägare: Kristina Swärd, 160 cm
Tränare: Anne‐Carin Klinge
Detta är en häst av den mindre kompakta typen, han har
väldigt lätt för att korta upp hela sin redan korta kropp
ytterligare och på så sätt krypa ihop bakom handen. Han
”håller” gärna i sin kropp och låter benen gå i korta steg
där under. Får han välja blir han för kort och hög i formen.
Genom att låta John jobba mycket på volten och stretcha
en sida i taget, genom bland annat öppna på volten,
samtidigt som han sänks i formen tills han släpper in sin
underhals, länger han så småningom ut överlinjen. Denna
häst rids med fördel i mycket låg form korta stunder under
passet för att sträcka ut överlinjen så mycket som möjligt.
En annan övning är att rida ”slarviga” skänkelvikningar,
där man länger ut yttersidan och får hästen att träda över
med bara frambenen och baken ”släpande” efter. Detta ger
en mycket god stretchande effekt på yttersidan.
Genom att arbeta mycket med smidighetsövningar får man
honom att stärka upp sin överlinje och att bära sig utan att
korta sin kropp, så småningom har även steget längts ut
och från att ha haft 30 cm fram till framhovens märke i
trav, trampar han nu hov i hov. Längningarna har börjat
komma och man kan se en helt annan bärighet i
sidvärtsrörelserna.
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Exteriör:
John har en kort och brett ansatt hals som ger honom
mycket styrka att själv avgöra var han vill ha sin hals och
sitt huvud. Hans korta starka rygg gör det lätt för honom
att hålla i den, istället för att röra sig ”genom” den.
Vinklarna i bakbenen är inte så dåliga, men så länge han
inte rör sig genom ryggen har han ingen möjlighet att få ut
steglängden.
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Typfall 6
Celine, sto, f 2000, efter Marwin – Diedron – Granith,
160 cm
Ägare: Catharina Boström
Tränare: Anne‐Carin Klinge
Celine är ett sto som först började ridas ordentligt vid åtta
års ålder. Hon har visat mycket humör och har svårt för sig
med sin kropp. Hon har en lång kropp med relativt stora,
men från början mycket obalanserade gångarter. Hon vill
gärna antingen streta uppåt eller lägga sig för lågt och
hamnar därmed kraftigt på bogarna, vilket ytterligare
försvårar hennes balans. Hon har haft svårt att acceptera
bettet.
Arbetet med Celine har varit mycket långsiktigt och har i
princip gått ut på att hon ska få kroppskontroll. Hon har
inte fått gå för lågt i formen, utan har lyfts upp en bit (obs
ej högt) för att vi ska få bort en del av belastningen på
bogarna. Denna häst FÅR EJ ridas i för låg form, då klarar
hon inte av att balansera upp sig. Tempot har lagts ner så
långt att hon har hittat en rytm och vi avvaktade länge med
att arbeta med galoppen. Vi har ridit mycket övergångar
för styrkan och smidighetens skull. Balansen var länge för
dålig för att rida sidvärts, men gradvis har detta, samt
galopparbete, lagts in. Vi har prioriterat ett bra stöd i
handen och i perioder har vi fått ta stödet där vi har fått
det. Hon har gradvis även accepterat bettet.
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Celine innan hon började ridas. Underhals och ”hängig” i
hela frampartiet.
Foto: Catharina Boström
Exteriör:
Celine är ett sto med en lång rygg. Halsen är dessutom
brett ansatt och hon är överbyggd bak med långa bakben.
Exteriört sett har hon många svagheter och man kan
eventuellt koppla delar av hennes humör till att hon har
kroppsligt svårt för många av de saker som man begär av
en ridhäst. Genom att arbeta långsiktigt har hon nu byggts
upp muskelärt och hon klarar av att balansera sin kropp
mycket bättre, hon fungerar nu relativt väl i ridningen,
men man måste hela tiden ha hennes exteriöra avvikelser i
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åtanke och inte begära stordåd, utan vara nöjd med det
hon kan prestera utan att hon känner att det blir för svårt.

Celine efter lite mer än ett års arbete, underhalsen är på
väg bort och hela frampartiet har kommit upp sig.
Överlinjen har förbättrats markant.
Foto: Catharina Boström
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Typfall 7
Metallic, valack f 2005 efter Métall – Bourbon ‐ Pascal, 170
cm
Ägare: Klingedressyr
Tränare: Anne‐Carin Klinge
Metallic är en ung häst som vid första anblicken är mycket
väl hopkommen. Han har lagom lång rygg och hals, benen
är välvinklade. Han har gångartsdiplom och har fått 8 på
sin typ. Denna häst har mycket energi och har väldigt lätt
för att bli snabb i benen, istället för att länga ut steget. Han
har mycket god balans i galoppen, men inte i traven. Han
har problem med att bli stadig i formen.
Det har varit viktigt i arbetet med denna unga häst att låta
honom hitta sin takt i traven och att inte låta honom bli för
låg, läggs han för lågt har han en tendens att bara bli snabb
i bak och ”lyfta” upp kruppan istället för att sänka sig och
länga ut baksteget. Genom att rida sidvärts mjuknar han i
bak och desto längre baksteg man får, desto mer tål han att
sänkas i fram. Allteftersom han slappnat av och sänkt sig
fram har man kunnat rida framåt och på så sätt fått ut
steglängden. Formen har blivit stadigare då han slappnat
av och sedan riktigt bra då man har fått ut steglängden.
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Exteriör:
Metallic är en exteriört mycket tilltalande häst utan större
fysiska avvikelser. Han har goda proportioner och ett
vackert huvud. Det som syns först när han rör sig är att
han har en mycket stram överlinje, som även bidrar till att
han lätt spänner sig i sina bakknän. Vinkeln mellan
ganasch och hals är öppen, vilket gör att han har en
tendens att vika in näsan innan man får honom bakifrån.

19

Slutsats:
Man kan se mycket av ridbarhet och potential genom att
titta på en häst exteriört, men som man kan se på vissa av
typfallen ovan, är det dessutom viktigt att se hästen i
rörelse för att mer korrekt kunna göra en bedömning.
Genom att ha kunskap om hur man kan koppla exteriören
till ridbarheten, kan man med erfarenhet lättare komma
fram till de övningar som kan hjälpa en att nå målet med
en väl lösgjord och bärig häst. Det är viktigt att man inte
förutsätter att samma form är den ultimata för alla
hästtyper. En ytterligare faktor som jag bara har snuddat
vid är temperamentet, även detta spelar en stor roll för
hur hästen ska ridas och arbetas.
Det har varit mycket intressant att titta närmare på dessa
hästar och jag har bara mycket kort snuddat vid varje häst.
Genom att ha förståelse för hästens exteriör är jag
övertygad om att man kan sträcka gränserna och
maximera varje individs potential.
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Källor:
Lars Andersson
Jan Schöneman
Lars‐Erik Magnusson ”Hästens exteriör” Liber 2006
Alla foton där fotografen inte är specifikt angiven är tagna
av författaren.

Metallic
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