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Individuelle forskelle
på heste og ryttere
I dette og kommende numre af Ridehesten vil du kunne læse et stort tema om
sadler. Her i januar-nummeret omhandler det dressursadlen og dens store betydning for
hest, rytter og ridningen. Aff og Olof Ingdam-Lindgren har mange års erfaring med
tilpasning af sadler i ind- og udland. Mange internationale kunder tæller deres virksomhed,
og de går op i tilpasningen med krop og sjæl. De har fortalt os lidt om sadler, om ryttere
og om, hvordan disse kan påvirke hesten
Af Grethe Næsby

S

adlen skal være ”et” med hest og rytter. Så enkelt kan det
siges, men helt så enkelt kan man dog ikke omtale sadlens
betydning for især hesten, men også for rytteren. Det vigtigste,
man skal tænke på, og som både Aff og Olof Ingdam-Lindgren
understreger, er, at både hest og rytter ændrer sig med tiden.

Hesten ændrer sin muskelsætning alt efter træning, ændring
af foder, sygdom eller pauser, hvor hesten enten sætter muskler
eller tager lidt på i vægt og taber muskler. Hos ungheste skal
man være særligt opmærksom på at få sadlen tilpasset løbende,
da hesten helt op til 7-års alderen både vokser, udvikler sig og
sætter muskler. I sådanne perioder er det vigtigt, at man som
rytter og hesteejer lægger mærke til ubehag og ændrede mønstre
hos hesten, som kan vidne om trykning fra sadlen. Hesten kan
udvikle sig meget uregelmæssigt, så selvom man netop har fået
tilpasset sadlen, lyser advarselslampen, hvis hesten stadig ikke
fungerer, og sadlen må derfor tilpasses igen. Men også rytteren
skal være bevidst om sine egne vægtændringer, som også betyder
meget for, hvordan sadlen ligger og indvirker på hesten. Det
er ikke sikkert, at man kan beholde sin elskede sadel hele livet,
hvis man undervejs får børn – eller måske lidt for god mad – og
kroppen dermed ændrer sig.

Rytterens anatomi
Det ville være smart, hvis man kunne lave en oversigt over hvilke
buksestørrelser, der matcher sadelstørrelserne. Men størrelse på
sadlen kan ikke udelukkende afgøres ved rytterens buksestørrelse. Det afgørende er, hvor meget bagdel fylder ”bagud” – til
forskel fra i bredden. Du kan tjekke, om din sadel passer dig,
ved at lægge en hånd bagved bagdelen, når du sidder godt ned i
sadlen. Kan du have bredden af en damehånd mellem bagsvidslen

‹ Aff og Olof Ingdam-Lindgren har mange års erfaring med tilpasning af
sadler hos kunder rundt om i hele verden.
(Foto: Ridehesten.com/Britt Carlsen).
38

ridehesteN

h

01/09

Tema

Tema
Dressursadlen

og der, hvor din rumpe slutter, passer din
sadel. Kniber det derimod med pladsen,
skal du i gang med at afprøve sadler for at
afgøre, hvilken størrelse, der passer dig optimalt. Samtidig skal det nævnes, at sadler
med meget dybt sæde oftest er lidt mindre
i størrelsen, fordi den høje bagsvidsel optager en del af den plads, din bagdel skulle
have haft at sidde på. Dette vedrører især
Kieffer-sadler, hvor du ved de dybe sæder
skal gå ca. ½ størrelse op i forhold til andre sadler. I forhold til sadler er mænd og
kvinder også forskellige. Kvinder er bredere end mænd og har længere haleben,
og det påvirker sadelvalget. Kvinder skal
generelt have lidt større sædestørrelse end
mænd, og mænd har generelt større behov for, at sadlen har smal sædetalje for at
kunne komme ordentligt ned omkring hesten. Man skal ligeledes være opmærksom
på begge rytteres størrelse, hvis man deler
en sadel. Det er vigtigst, at sadlen passer
den største af rytterne, så rytterens vægt
ikke ligger for langt tilbage med risiko for
at hestens ryg og lænd belastes forkert.

› Her er det afmærket,
hvor skulderen befinder sig. Du skal tjekke,
om skulderen er fri fra
sadlen ved at mærke, om
kanten af hestens skulder
befinder sig foran sadlen.
(Foto: Ridehesten.com/
Gitte Andersen).

Ikke kun ryggen som problem
Trykning fra sadlen kommer ikke nødvendigvis til udtryk ved ondt i ryggen.
Mange heste bliver ømme og får spændinger i gjordlejet, og det er et lige så
stort problem som trykninger ved manken. Spændinger i gjordlejet kan komme
til udtryk ved ubehag ved gjordspænding
eller gjordkrampe. Trykning i gjordlejet
kan forekomme af flere årsager. For det
første kan problemet komme af, at sadlen
ligger forkert på hesten og vipper. Hvis
sadlen er polstret for højt på midten, eller
bomvidden er for bred, kommer den til at
vippe og dermed lægge et kraftigt tryk i

hestens gjordleje, når rytteren sidder lægger vægt i sadlen. Og man skal huske på,
at 70 kg på en hesteryg kan lægge et rigtig stort tryk og dermed tilføre stor skade,
hvis sadlen ligger forkert! For det andet
kan en trykning i gjordlejet være forårsaget af, at rytteren har valgt en for lille
størrelse sadel. Er sadlen for lille til rytteren, kommer man til at sidde på bagsvidslen og dermed skabe et kæmpe tryk

Coming Soon...

i hestens gjordleje. Dette fører til store
spændinger og kan forvolde varig skade
hos hesten, hvis ikke problemet opdages i
tide. Også en meget stram gjord kan skabe
spænding i gjordlejet.

Sadlen skal hvile
på hestens ribben
Det er særdeles vigtigt, at sadlen hviler på

www.gersemi.se
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‹ Det er vigtigt, at
spænderne på gjorden
ikke generer hesten
under ridning. Tjek
derfor efter, om spænderne sidder i den
rigtige højde i forhold
til hestens albue. Er
gjorden for kort, vil
hestens albuer støde
mod gjordspænderne,
og det mindsker bevægelsesfriheden og kan
give skader på hesten.
(Foto: Ridehesten.com/
Grethe Næsby).

HUSK

HUSK at du og hesten også skal
passe sammen i størrelsen, så sadlen ikke kommer til at give skadelige trykninger hos hesten

HUSK at træne hesten regelmæssigt og ikke hårdt flere dage
i træk – så undgår du ømheder og
skader hos hesten

HUSK at 4 elementer skal spille
sammen på bedst mulig vis: hesten
– rytteren – ridningen – sadlen

HUSK at hvis du bruger en lædergjord, skal den tørres af hver
dag – ellers vil læderet revne pga.
salt og ammoniak fra hestens sved.
Gjorden kan få skarpe kanter, der
generer hesten

hestens ribben og dermed holder sig inden
for sadellejet. Det vil sige, at sadlen ikke
må fylde så meget på hesten, at sadelpuderne hviler på hestens lændestykke, da
det giver store spændinger og ømhed hos
hesten. - Hesten har stor bevægelse i lænden under arbejde, og hvis en sadel ligger
og forhindrer denne bevægelse, vil hesten
naturligt spænde op og blive meget øm,
fortæller Olof, mens han demonstrerer
på ”Mr. Boney”, hvordan hestens knogler og muskler konstant er i bevægelse i
lænden. Hvis en sadel ligger og belaster
lændestykket, som dermed ikke kan arbejde optimalt, kan det få store konsekvenser for hesten. Også hos heste med
høj manke skal man ligeledes være meget
opmærksom på, at sadelkammeret har
god plads, så sadlen ikke kommer til at
hvile på rygsøjlen. Dette kan også forårsage stor skade og ømhed hos hesten, og
det er altid nemmere, billigere og mere
tidsbesparende at forebygge, end at skulle
reparere på en dårlig ryg – især hos heste,
hvor ryggen betyder så meget for holdbarheden!
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Vælg en hest, der passer
Det er af samme grund også vigtigt at
gøre opmærksom på, at rytteren skal
vælge en hest, der passer i størrelsen – og
dermed ”passer samme sadel” som rytteren. Noget, som man måske ikke umiddelbart tænker på, er nemlig, at selve sadelstørrelsen – ikke kun bomstørrelsen
– har indvirkning på hesten. Hestenes
rygge varierer naturligvis i længden, og
har hesten en kort ryg, duer det ikke med
en stor sadel. Så hvis en alt for stor rytter
rider en hest, der er for lille, kan det resultere i to problemer. I det ene scenarie
vælger rytteren en sadel, der passer til hesten, men som burde have været større til
rytteren. Dermed kommer rytteren til at
sidde på bagsvidslen af sadlen, hvormed
sadlen kommer til at vippe og lægge stort
tryk i gjordlejet og på lænden. I det andet
scenarie vælger rytteren en sadel ud fra
sin egen størrelse, og dermed bliver sadlen alt for stor for hesten, som dermed
får trykninger i lænden bag ribbenene.
Blandt andet ponyryttere bør være opmærksomme på dette, når de langsomt

begynder at vokse ud af deres pony og
sadel.

Stram ikke gjorden for hårdt
Gjorden er en vigtig ingrediens. Med en
korrekt tilpasset sadel er det slet ikke nødvendigt at stramme gjorden hårdt. Gjorden
skal ligge til hesten, men man skal kunne
få fingrene ind fra siden af gjorden – ellers
ligger den for stramt. Nogle af de moderne
gjorde har en stor flade midtpå, som fordeler trykket. - Disse gjorde er inspireret
af springgjordene, og man har fundet ud
af, at den brede flade fordeler trykket, så
hesten ikke får så stor belastning fra gjorden, fortæller Olof. Det største tryk fra
sadlen ligger netop under bringen og ved
manken. Elastik på gjorden kan være en
fordel til heste med gjordkrampe og til
ungheste, men det er vigtigt, at elastikken
sidder i begge sider og er i en fast, kraftig
kvalitet. Er der kun elastik i den ene side
af gjorden, vil gjorden stramme mere i den
ene side og dermed lægge et uens tryk på
hesten. Er elastikken for blød, vil gjorden
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Du kan tjekke, om din sadel passer dig, ved at lægge en
hånd bagved bagdelen, når du sidder godt ned i sadlen.
Kan du have bredden af en damehånd mellem bagsvidslen
og der, hvor din bagdel slutter, passer din sadel

blot stramme endnu hårdere om hesten. På
runde heste er en elastisk gjord dog kun en
ulempe, da sadlen nemmere vil glide rundt
og ikke ligge så godt fast på hesten.

Ridning er en evig kunst
Det er helt forskelligt, hvordan rytteren
befinder sig i sadlen. Men sidder rytte-

ren ikke rigtigt, så fungerer sadlen aldrig
for hesten. Aff og Olof lægger stor vægt
på, at man ikke blot kan købe sig en god
hest og en god sadel og dermed tro, at så
kan man ride. Ridning er svært at lære, og
det er en uddannelse, der tager hele livet.
Tilpasning af sadlen går hånd i hånd med
rytterens egen bevidsthed om sin ridning
– selvom sadlen er tilpasset perfekt til hest

og rytter, så er det endnu vigtigere, at man
rider korrekt, opstillingen er korrekt, man
sidder i balance på hesten og indvirker
korrekt med hjælperne. Sidder rytteren
ikke rigtigt, så fungerer sadlen heller ikke
for hesten. Man skal være et med sadlen,
og man skal huske, at ikke alle problemer
kan ændres ved at ændre sadlen. 4 elementer skal spille sammen på bedst mulig vis:
hesten – rytteren – ridningen – sadlen. Og
jo mere man rider, jo mere finder man ud
af, man skal lære, og at der aldrig findes
nemme løsninger på problemerne. Som
rytter skal man også tænke på hesten som
en atlet, der skal trænes regelmæssigt og
med omtanke. Har man trænet hårdt, skal
man huske på, at hesten skal komme sig
oven på den hårde træning, og ikke trænes hårdt dagen efter igen. Hesten kan,
ligesom os, blive øm i bl.a. ryggen efter
hård træning, og det vil ikke være usandsynligt, at hesten kan virke stiv eller vise
ubehag dagen efter. Det er vigtigt at have
i baghovedet, når man tilrettelægger sin
træning og kræver noget af sin hest. Sadlen vigtig, men ridning med omtanke skal
altid være i højsæde.
gn@wiegaarden.dk
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web-tv på
‹ Korrekt størrelse på sæde og sadelklap er vigtigt for rytterens og hestens
præstation. Den gyldne regel er en
dame-håndsbredde fra rytterens bagdel
til sadlens bagsvidsel og en håndsbredde
fra indvendig støvlekant til sadelklappens
underkant. (Foto: INGDAM'S).

The new equestrian fashion brand.

RIDEHESTEN.COM
din portal til hesteverdenen

Se på WebTV på Ridehesten.com,
hvordan Olof demonstrerer sadlens
betydning for hesten på ”Mr. Boney”

www.gersemi.se
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Beriderens mening

om sadler

SADLER

Ideelt set bør man til hver enkelt hest have en sadel,

‹

Søren Vallentin underviser elever på mange
forskellige niveauer, og han er meget bevidst
om, hvad man kan kræve af den enkelte hest.
Samtidig er sadlen et vigtigt instrument for rytteren, og det vigtigste er, at den passer hesten,
og at rytteren føler sig godt tilpas i sadlen,
understreger Søren. Det behøver ikke være
så fancy. (Foto: Ridehesten.com/Annette Boe
Østergaard).

der er perfekt tilpasset hesten. For mange beridere,
salgsstalde eller andre professionelle ryttere kan det
være ren ønsketænkning at have en sadel hængende til
hver hest. Vi har talt med to professionelle ryttere om
deres mening om sadler
Af Grethe Næsby

O

‹

Thomas Lindegaard er professionel
rytter og lægger stor vægt på sadlens funktion i forhold til ridningen. Konsekvenserne
er ganske enkelt for store for hesten ved en
dårligt tilpasset sadel. (Foto: Ridehesten.com/
Grethe Næsby).
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fte bliver hestene skiftet hurtigt
ud hos en berider eller salgsstald,
og der er måske heller ikke budget til at
have en sadel pr. hest i stalden. Problemet kan løses ved at have et antal sadler i 3-4 forskellige bomstørrelser, som
kan bruges til forskellige heste. Det
kan dog samtidig være det en god idé
at have et uld- eller geléunderlag til at
lægge under sadlen, hvis den ikke passer optimalt. Olof Ingdam-Lindgren
understreger, at det er sværere med
dressursadler end med springsadler
at bruge samme sadel til flere heste.
I dressursadlen sidder man mere oprejst, og sadlen har større tendens til
at bevæge sig frem end springsadlen.
Samtidig løfter en dressurhest ryggen
mere og bruger mere kraft bagfra. På
den måde er det også sværere at tilpasse
en dressursadel optimalt, da hesten i
langt højere grad påvirkes af sadlen,
og det skal man som dressurrytter være
meget opmærksom på.

Foretrækker 3 forskellige
mærker
Søren Vallentin er chefberider på Vilhelmsborg, og til sine heste har han 3
forskellige sadler hængende: - Det er
min erfaring, at visse sadler ligger bedre
på nogle heste end andre, og samtidig
sidder man også bedre på hesten i den
sadel, der passer til den type hest, fortæller Søren. Han har 3 sadler af mærkerne Kieffer, Stübben og Passier hængende, og de bliver brugt på forskellige
heste. - Jeg bruger kun en sadel til en
hest, understreger Søren. - Heste er ikke
ens, og det er vigtigere at sadlen ligger
ordentligt, end at ride i noget fancy.
Den ene af Sørens sadler er en Kieffer
Wien, der efterhånden er 25 år gammel
og stadig bruges: - Kieffer var nogle af
de allerførste, der lavede dybt sæde. Før
i tiden var sadlerne mere flade i sædet,
og det var virkelig revolutionerende, da
de dybere sæder kom, fortæller Søren.
Han er stadig glad for sin Kieffer Wien,
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som bruges dagligt. - Jeg bruger sadlerne
alt efter hvilken hest, den ligger godt på.
Ligger sadlen godt på hesten, så fungerer den som regel også for rytteren, siger
Søren. Og har hesten stort rygsving, er
det også nemmere for rytteren at sidde i

Denne Kieffer Wien er 25 år gammel og bruges stadig hver dag. Den
har ofte gået med 2 heste om dagen, men er stadig velfungerende, hvilket
vidner om sadlens høje kvalitet. (Foto: Ridehesten.com/Grethe Næsby).

‹

‹

Stübben-sadlen i modellen Avalon synes 1-års beriderelev hos Søren Vallentin, Andreas Larsen, ligger rigtig godt på mange forskellige heste. Ofte
tilpasser sadlen sig nemmere flere heste, hvis den ofte bruges på forskellige typer hest. Her er lagt et pad under sadlen som ekstra sikkerhed for, at
hesten ikke trykkes af sadlen. (Foto: Ridehesten.com/Grethe Næsby).

en sadel med et relativt dybt sæde. Søren
understreger også vigtigheden af at opdage
ømheder i tide, før det bliver et problem
hos hesten. - Meget kan man jo opdage
ved at få hesten striglet ordentligt hver dag.
Så finder man de ømheder, der måtte være,

siger Søren. Han mener, at man med en
massagebørste eller plasticstrigle hver dag
kan gennemgå hesten for ømheder og på
den måde få tag på problemerne i tide. Er
hesten øm, tyder det på, at sadlen ikke ligger korrekt og giver trykninger.

The new equestrian fashion brand. In stores early 2009.

www.gersemi.se
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Store knæpuder bliver
en sovepude
Meget ved rytterens anatomi påvirker
valget af sadel. Også benlængden kan
indvirke på valg af sadel – blandt andet
mener Olof Ingdam-Lindgren, at kortbenede ryttere har mere behov for støtte
end langbenede ryttere, da man sværere
kan komme ned om hesten med korte
ben. Her giver den professionelle rytter

"

Store knæpuder bliver
en sovepude

Thomas Lindegaard ham dog ikke ret:
- Jeg synes nemt, at de store knæpuder
bliver en sovepude, siger Thomas. - Jeg
foretrækker klart at have mere frihed i
min sadel.
44
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Unghesten her går med en Passier Optimum, som passer hesten
perfekt. Thomas foretrækker af ride i Optimum, men til visse heste passer
Röösli-sadlen bedre. (Foto: Ridehesten.com/Grethe Næsby).

‹

‹

Passier-sadlen er ikke så dyb som fx Kieffer, men den yder stadig en
rigtig god støtte, uden at rytteren bliver fastlåst. (Foto: Ridehesten.com/
Grethe Næsby).

Thomas Lindegaard har en sadel hængende til hver eneste hest, han har i ridning, og han får altid tilpasset sadlen, hvis
ikke den ligger helt optimalt på hesten.
Han er ikke uddannet berider, men han
har levet af at undervise dressurryttere
gennem de sidste 25 år, og han ved, hvad
han taler om. Han driver sammen med
sin hustru Lønholt Ladegård og har oplevet konsekvenserne ved en dårligt tilpasset sadel: - Jeg havde en rigtig velgående unghest, som fra den ene dag til den
anden gik dårligt. Vi fandt ud af, at den
havde ondt i de dybere liggende rygmuskler. Hesten fik pause i en måned og en
anden sadel – og så gik det over, fortæller
Thomas. Han er altid hurtig til at få sadlen tjekket, hvis der opstår problemer med
hesten, for det er klart hans erfaring, at
rigtig mange problemer stammer derfra.
Og perfektionismen får hans elever også
at mærke: - Ligger sadlen forkert, er det

"

Hesten fik pause i en
måned og en anden
sadel – så gik det over

umuligt at undervise. Så foregår det hele i
skridt, og det er jo ikke optimalt, fortæller
Thomas. Han opfordrer altid eleverne til
at få sadlen tilpasset, så man ikke arbejder
forgæves med problemer, der ”nemt” kan
ordnes med en bedre sadel.

Röösli og Passier
Thomas foretrækker to forskellige sadelmærker, som ligeledes bruges alt efter hestens behov. Röösli-sadlerne bruger
han fortrinsvis til heste, der er lidt kortere
i ryggen, da disse sadler er lidt kortere og
dermed passer heste med stejl lænd. Før i
tiden red han kun i Röösli-sadler, da de
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Kompakte, stilfulde hestetransportere opbygget på nyt Peugeot chassis med 3 års fabriksgaranti. SONIC har en totalvægt
på 3.500 kg og kan køres med alm. kørekort. Storebælt klares
til samme pris som en personvogn. Klassens bredeste rampe
og sikkerhedsdøre på begge sider gør læsning særdeles let,
indbydende og sikkert. Separat sadel-/omklædningsrum
totalt adskilt fra hestene. SONIC er den mindste i serien af
hestetransportere fra Equi-Trek.
Se øvrige modeller af vores biler og trailere på www.equidana.dk.

OG SE SÅ PRISEN:
Fra kr. 299.925 incl. stykafgift
og moms

SONIC fra kr.

252.900,Excl. moms

MØD OS I HERNING - STAND L9242
HESTETRAILERE MED SAMME
KOMFORT SOM I EN LILLE LASTBIL!

havde smallere talje end Passier-sadlerne, som nu også er kendt
for at have smal talje. Dermed kommer rytteren nemmere ned
omkring hesten og får god kontakt i sædet. Han er også glad
for Passier-sadlerne, da de kan tilpasses præcist til både hest
og rytter. Både sadelklapper, sædedybde og knæpuder kan justeres alt efter rytterens ønske. Men Thomas understreger en
ting: - På Den Spanske Rideskole i Wien starter man med at
ride uden bøjler de første 2 år, og der er rent faktisk en ceremoni, når man ”får sine bøjler”. På den måde får rytteren en
rigtig god balance, og det burde man lægge mere vægt på herhjemme også. Så behøver man slet ikke de kæmpe knæpuder,
slutter Thomas.
gn@wiegaarden.dk

HUSK

h

GRAFIKER: ST

Strigl din hest grundigt igennem med en massagebørste eller plasticstrigle hver dag, og opdag ømhederne
med det samme

Space-Treka fra kr. 59.900 + moms. Standardmodellen m. seperat
sadel/omklædningsrum i front. Totalvægt 1.800-2.600 kg.

Show-Treka fra kr. 79.900 + moms. Som Space-Treka men med “living” i front. Totalvægt 2.000-3.000 kg.

MW . CMM . 116869

‹

Din egen korrekte opstilling og balance på hesten er altafgørende
for, om sadlen ligger godt og hesten dermed kan yde sit bedste. På Den
Spanske Rideskole styrker man rytterens balance ved at ride uden bøjler
de første 2 år på skolen – også i de svære øvelser! (Foto: Ridehesten.com/
Jytte Lemkow).

Vores nye serie af trailere er opbygget som de små 2-hestes
lastbiler med stor bred rampe i siden og hestene kørende
baglæns. Du får således alle fordelene, men sparer udgifterne
til et motordrevet køretøj. Alle modeller er standard udstyret
med aluminiumsbund med kraftig gummi-belægning, gummisparkeplade på vægge, oplukkelige vinduer for ventilation
samt tag-ventilator.

Star-Treka fra kr. 119.900 + moms.
3-akslet trailer med luksuriøs “living”. Totalvægt 2.500-3.500 kg.
Fås også som model Multi-Treka med plads til 3 heste (ej ill.).

For brochure og yderligere oplysninger:

Equidana Horse Homes · Elmelundhaven 26 · 5200 Odense V
Tlf.: 66 166 902/66 166 300 · Fax: 66 166 900
E-mail: info@equidana.dk · Web: www.equidana.dk
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Gode og dårlige sadler?
Der findes lige så mange meninger om sadler, som der findes ryttere. Modefænomener og
kopiering af venindens eller underviserens smag kan i mange tilfælde blive afgørende for et
sadelvalg i stedet for, at rytteren får taget stilling til sine egne og hestens behov
Tekst og foto: Grethe Næsby
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‹

Rikke Lindberg har fået sin sadel ombygget,
så den passer både til hendes og ponyens behov.

S

adler er ofte tilknyttet en trend, og
der er samtidig mange meninger om,
hvilke sadler der er ”gode” og ”dårlige”.
- Der findes ikke på den måde gode og
dårlige sadler, understreger Olof IngdamLindgren. - Det vigtigste er, at bommen
og opbygningen er korrekt, og her er der
visse sadler, som har fat i det rigtige, fortæller han.
Aff og Olof understreger, at man skal
lade være med at vælge en sadel, fordi veninden eller underviseren rider i et bestemt
mærke. - Sadler er som et stykke værktøj.
De kan se nok så ens ud, men føles helt
forskelligt for den enkelte rytter, fortæller
Olof, som samtidig understreger, at nogle
mærker passer bedre til nogle heste end
andre. Det skal man være meget opmærksom på som rytter, og så må man i nogle
tilfælde rette sig efter sin hest.

Bomme og polstring

‹ Anette Fritsche og vallakken Sylvester bruger
dressursadlen Windsor Elite og er meget glad
for sadlen. Hun købte Sylvester som unghest og
har løbende fået tilpasset sadlen efter, hvordan
hesten udviklede sig.

De ekstra store, justerbare knæpuder og det ekstra dybe sæde hjælper Rikke Lindberg med at
undgå at falde bagud og skyde benene frem i sadlen. På den måde får hun lidt nemmere ved at holde
sit korrekte sæde på ponyen Brooklands Moonwalker.

‹

Sadlerne er bygget op over forskellige typer bomme. Sadlernes bomme kan variere fra råhud og bambus, over syntetiske
bomme, til traditionelle træbomme armeret med jern eller stål. Råhud og bambusbomme samt syntetiske bomme kan ændres, nogle i takt med hestens udvikling
og ved skift af hest. Råhud og bambus-

bomme giver en meget følsom bom, der
følger hesten godt. Også polstringen og
dens karakter er særdeles vigtig, og her
skal man være opmærksom på, at polstringen ikke klumper sig sammen, når
der trænger sved og fugt op i sadlen: - Vi
har set nogle helt uhyrlige eksempler på
polstring, fortæller Aff Ingdam-Lindgren.
- I særlige skrækeksempler har polstringen
indeholdt alt fra tæpperester og klude til

tamponer. Det er skrækkeligt, at den slags
puttes ind i sadelpolstringen, for det kan
ødelægge rigtig meget for hesten, slutter
Aff. Køber man sadlerne fra ny, ved man
med sikkerhed, hvordan polstringen er
udført. Bedst er syntetisk uld, som består
af lange fibre, der gør det nemt at lave en
jævn stopning, og som samtidig ikke suger fugt til sig. Ved kortere fibre og den
almindelige, nye uld, trækker fibrene sig
ridehesteN
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‹ 4 forskellige polstringer. Fra venstre er det
rester fra tæppeindustrien, ny uld, igen rester
fra tæppeindustrien og til sidst syntetisk uld,
som består af lange fibre.

sammen ved fugt og giver en klumpet
stopning, der ofte skal ændres. Derudover
findes sadler med latex-polstring. Fordelen ved latex-polstring er, at polstringen
ikke falder sammen og sadlen ikke skal
stoppes om. Til gengæld kan polstringen
ikke ændres, hvis hesten ændrer sig, så det
er ikke tilrådeligt i alle tilfælde. Samtidig former sadlen sig ikke helt på samme
måde efter hesten som almindelige sadler. Ved polstring med luftpuder vil man
aldrig kunne lave en perfekt tilpasning.
Samtidig vil luften henholdsvis udvide
sig eller trække sig sammen ved varme

www.dangroent.dk
Tlf.: +45 33 68 76 90

og kolde temperaturer, og endvidere ryger
garantien på sadlen, hvis man selv lægger
luft i. Derfor skal man overveje det nøje,
før man evt. lægger luftpuder i sin sadel.

Rytterens eget valg
Det er som sagt meget vigtigt, at rytteren
træffer et individuelt valg i forhold til sin
sadel og derefter får den tilpasset sin hest,
så den ligger rigtigt. Anette Fritsche ville
gerne have haft en Kieffer-sadel, da hun
synes, de holder en god kvalitet, og hun
har også hørt så meget godt om dem. Men
Kieffer-sadlen, hun købte, duede ikke til
hesten. Sadlen lå ikke ordentligt og det
viste sig også, at Anette ikke kunne lide
at sidde i sadlen, da det kom til stykket.
Hun har efterfølgende anskaffet sig en
Windsor Elite, som hun er rigtig glad for:
- Før havde jeg en stor frederiksborger og
nu har jeg en lille, spinkel hest, og sadlen
kunne fint tilpasses ved det skift, fortæl-

ler Anette. - Skindet er af en vis kvalitet,
og det var faktisk ret fleksibelt at ride til.
Det er blødt og former sig fint efter rytter og hest.
Anette kunne mærke stor forskel på vallakken Sylvester, efter hun fik tilpasset
sadlen: - Han har haft rygproblemer og
stejlede, men efter sadlen blev omstoppet
har der ingen problemer været. Jeg har fået
den rettet til flere gange, fordi han har sat
muskler. Nu får jeg den tjekket en gang
årligt, men da han var yngre fik jeg den
tjekket oftere, slutter Anette.
Sadlen passer ikke kun hesten, Anette
selv sidder rigtig godt i sadlen, som har
dybt sæde og tilpas store knæpuder, begge
dele med god støtte uden at rytteren bliver
for låst fast i sadlen.

Ponysadler til ponyer
For ponyryttere er det meget vigtigt at
finde en sadel, der passer både en lille ryt-

HUSK
Sadlen skal passe dig:
- Du må ikke blive fastlåst
i sædet
- Du må ikke komme til at
klemme med lårene
- Du skal kunne komme ned
omkring hesten med
schenklerne

ter og den lille pony. Victoria Vallentin
har til sine to ponyer en Bates Caprilli
dressursadel, som hun er rigtig glad for.
Det er en 15” sadel, som dermed hverken er for stor til Victoria eller ponyerne.
- Jeg kan godt lide, at den har meget
støtte og et dybt sæde, fortæller Victoria, som fik sadlen til sin kat. III pony,
og den har ligget perfekt på alle ponyer

Green Power Lucerne
Snittet lucerne tilsat melasse. God og naturlig energi-, protein- og lysinkilde til heste. 1-3 kg dagligt giver gode fordøjelige
fibre og bidrager til et sundt miljø for mikroorganismerne i stortarmen, og behovet
for stivelsesholdigt korn kan mindskes.
Yderst anvendeligt både til heste i avl og
vækst og til heste i arbejde.

Green Power Alfalfa
Snittet lucerne tilsat soyaolie. Da lucerne
ikke indeholder stivelse og sukker, er det et
velegnet fodermiddel til heste med tendens
til forfangenhed. Lucerne kan bruges som
krybbefoder blandet med en vitamin- og mineralblanding til ponyer og andre nøjsomme
hestetyper (islændere, goldhopper etc.)

WIEGAARDEN . +45 98 51 24 66 . SB . 116790
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FACTS
Akutte symptomer ved
forkert tilpasset sadel:

- Blødninger (knopper) i
sadellejet
- Hesten er øm og sur ved
opsadling
-	Kort stiv gang, hesten
går ikke frem
-	Taktfejl, uren, ”tøjlehalt”,
snubler
-	Svajer i rygger – sænket, stiv ryg,
skærer tænder
-	Slap bugmuskulatur

Berider Søren Vallentin understreger, at
man som rytter skal træffe et valg efter,
hvad man selv kan lide. - Det er individuelt, hvad man kan lide ved en sadel.
Sadlen skal passe til schenkler og lår, og
50
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man skal kunne komme ned om hesten
og sidde frit og ubesværet i sadlen, siger
Søren. Det kan være rigtig svært at finde
den rigtige sadel, da mange forhandlere
vil vælge hver deres favorit. - Man skal
ride i en time i en sadel, før man finder
ud af, om den er rigtig for dig, siger Søren. Samtidig er han meget bevidst om,
at hestens anatomi har stor betydning for
sadlen: - Avlerne har gjort det nemmere
at få sadlen til at ligge på hesten. De fleste
moderne rideheste har et godt sadelleje,
som ikke skaber problemer som før i tiden, hvor mange heste gik med stopgjord,
fortøj osv. Heste uden front og uden sadelleje er helt umulige at lægge sadel på,
mener Søren. Sadlen skal kunne ligge på

hesten, uden at gjorden skal strammes
hårdt om hesten. Olof Ingdam-Lindgren mener dog, at netop udviklingen
af ridehestene i mange tilfælde har gjort
det sværere at tilpasse sadlerne. Avl af de
stort gående dressurheste har rent faktisk
gjort, at sadellejet er blevet mindre pga.
den meget skrå skulder, som optager meget af den plads, der skulle være brugt til
at lægge sadlen på. Alt i alt er det særdeles
vigtigt at søge kvalificeret rådgivning, da
det kan afhjælpe mange problemer. Sadlen er årsag til mange skader hos hesten,
som i sidste ende kan føre til kroniske
skader som bl.a. kissing spine eller skader
i for- eller bagben.
gn@wiegaarden.dk
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Skriv til Ridehesten med din historie, hvis du har oplevet alvorlige helbredsmæssige konsekvenser for din hest efter en dårligt tilpasset sadel.
Hvordan blev det opdaget? Hvordan er behandlingen forløbet? Hvordan ser/så
fremtiden ud for hesten bagefter? Skriv til gn@wiegaarden.dk

GRAFIKER: ST

Den moderne ridehest

Victoria Vallentin rider dressur på ponyen Magic Sunshine. Hun rider i en Bates Caprilli dressursadel, som passer perfekt i størrelse og giver god støtte.

‹

siden da. Bøjlestropperne kan lægges under sadelklappen, så de ikke generer under ridningen, og så kan man flytte på
knæpuderne, som er fastgjort med velcro. Og selvom sadlen faktisk ikke bliver
pudset ret tit, indrømmer Victorias mor,
så er den i rigtig god stand og ser stadig
ud som ny. Rikke Lindberg har til sin
pony, Brooklands Moonwalker, en Prestige Lucky Dressage ponysadel. Hun har
været helt i Tyskland og købe sadlen, som
hjælper hende med de problemer, hun har
med sit sæde. De store knæpuder holder
benene på plads, så hun ikke kommer til
at have dem liggende for langt fremme.
Samtidig skubber det ekstra dybe sæde
hende lidt fremad, da hun også har en
tendens til at falde bagud. Før i tiden red
hun i Passier, hvilket hun stadig gør på sin
anden pony, men hun indså, at hun havde
brug for noget andet til denne pony. Sadlen er bygget om med ekstra store knæpuder, som kan justeres med velcro. - Det
er vigtigt, at sadlen passer til en pony, så
det skulle være en ponymodel, understreger Rikke. Hun er bevidst om, at sadlen
ikke må blive for stor til hverken ponyen
eller hende selv.

