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Utbildningsgång lektionshästar
Ett av de främsta tecknen på att en verksamhet med hästar bedrivs på ett förtjänstfullt sätt är
att hästar som går i fullt arbete, når en hög ålder, efter ett liv med få sjukskrivningsdagar.
Hästar av lämplig typ, som fått en korrekt utbildning – och inskolning – i sina arbetsuppgifter
blir, om de är väl omhändertagna och underhålls vad gäller utbildningsståndpunkt, lydiga,
arbetsvilliga, uthålliga, säkra individer som lever länge. Detta förutsätter också att ridlärarna
är utbildade och har förmåga att anpassa lektioner och arbete på ett förtjänstfullt sätt för både
ryttare och hästar.
Sundsvalls Fältrittklubb köper hästar som är ridna i åldern 5 år och uppåt.
Inskolningsperioden för den hästen är mellan 4-6 månader, beroende på individ, för att bygga
upp sin kondition och få den egenbalans som krävs då hästen ska ridas av mindre rutinerade
ryttare. Från att ha gått 45-60 min i träning, riden av en och samma ryttare i en invand balans,
till 3 lekt per dag blir en stor omställning. Den behöver vidare, under en van ryttare, lära sig
bl. a de hoppövningar som används och successivt vänjas att gå i grupp i ridhus och på
utebanan. Vissa individer behöver även vänja sig vid att bli ridna i terräng.
Nyinköpta hästar tömkörs och rids initialt av personal. De kommer sedan att slussas in i
Ryttarsatsningen där lämplig elev får rida hästen. Hästen rids 3 dgr/v på lektion i RS-grupp.
Övriga dagar rids den ut i skogen och/eller utbildas av personal (ridning, tömkörning).
Efterhand rids även hästen i ”vanlig ridgrupp” med RS-elev för att vänja hästen att gå i stor
grupp. Bedömer vi att hästen fungerar och hittat viss balans kommer hästen att gå lektion 1
tim/dag, 5 dgr/v. Tre dagar i RS och två dagar i vanlig ridgrupp. Efterhand som hästen blir
starkare och får bättre kondition ökar vi lektionerna på hästen successivt.

