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Mange ryttere kender til at have spændinger i nakke og skuldre eller lænd- og rygsmerter. 
smerterne kommer højst sandsynligt, fordi du bruger din krop forkert, når du rider. Og tit er 
dit problemområde også hestens. Det vil sige: Har du spændinger i lænden, har hesten det 
ofte også. spænder du et sted, vil det meget ofte påvirke dig andre steder i kroppen . 
Ligesom hestens skal din krop også være fit til ridning. 

Sid rigtigt 
og undgå smerter
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rytterfOkus

TeksT Mette Boas
FoTo linn radsted

i samarbejde med rytter, fysisk 
træner og yogaintruktør Søs Fe-

jerskov-Quist fra Fit2Ride giver vi 
dig her og i de kommende numre en 
række nemme øvelser, der kan for-
bedre dit sæde og ikke mindst velvære 

ved ridningen. Som bonus bliver det 
også mere behageligt for hesten, jo 
bedre rytterens krop fungerer. Lav 
øvelserne, helst umiddelbart inden 
ridning, og du kan mærke forskel med 
det samme.

Bækken, lænd og hofter udgør selv-
sagt et vitalt område af dit sæde, og 

derfor er det også tit her, ryttere har 
problemer eller direkte smerter. Øvel-
serne her på siden hjælper, hvis du 
har problemer i det område og øger dit 
generelle velvære ved ridning. Nogle 
gange skal der dog suppleres med noget 
behandling og flere øvelser for at få has 
på problemet. 

Øvelse 1

se flere øvelser på næste side

sid på 
bolde
De små bolde kan bruges før ridning, 
når du er på vej i bil eller bus, eller 
når du sidder på en stol. Du kan også 
skridte hesten varm med dem under 
dine sædeben - vær opmærksom på, 
at din hest kan reagere på dem. Når du 
sidder på boldene, bliver musklerne 
omkring sædeknuderne og lårene løs-
net op. Når musklerne er afslappede 
og løsnet op, kan du komme bedre ned 
omkring hesten og få et mere korrekt 
(og bedre) sæde.

Rigtigt

Forkert

✔

Den blå elastik 
viser, hvordan 
psoasmusklen 
sidder på dit skelet
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Læs mere
Læs mere på søs’s blog på hest-
online.dk eller på www.fit2ride.
dk. søs er også forfatter til bogen: 
I Balance på Hesteryg - vejen til 
bedre præstationer, der kan købes 
via hest-online.dk

lunges
Det er ikke en øvelse taget fra skuespil-
leren John Cleeses gakkede gangarter, 
men en øvelse, der udstrækker og løs-
ner den store psoasmuskel ( se andet 
billede), der spiller en stor rolle for dit 
sæde. Øvelsen udføres ved at tage 
lange skridt, hvor du bøjer i knæet og går 
dybt ned med det knæ, der er fremme. Det udstrækker samtidig 
haser, lægge og den øverste lårmuskel på det bagerste ben, hvis du dvæler lidt og 
holder strækket for hvert skridt. Det øger din smidighed, koordinationsevne og 
kropsbevidsthed. Boldene kan bl.a. fås hos denintelligentekrop.dk

Vi fortsætter
I de kommende numre giver vi dig 
flere gode øvelser, der forbedrer 
dit sæde, når du rider

 Drivning
 Illiosacralleddet
  Reflekser, muskler  

og sener
 Brystet
 Hovedet

Øvelse 2

Mærk dit 
hoved
Når du sidder rigtigt skal du kunne 
mærke vægten af dit hoved ned i dine 
sædeben. Det handler om kropsbe-
vidsthed. Øvelsen her kan du lave når 
du står på jorden. Nem at gå til, MeN 
det kræver øvelse at kunne mærke 
efter. stå med benene i hoftebreddes 
afstand, bøj let i knæene, kip bække-
net let frem, så sædebenene peger lige 
ned. træk nu hagen let ind mod brystet 
og fornem dit hoved være placeret lige 
over dit bækken og sæde. 

Øvelse 3

Forkert Rigtigt
✔
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Hubertushuset • Roskildevej 239 • 4100 Ringsted
tlf: 5761 1360 • fax: 5767 1360 • www.hubertushuset.com

KØTILBUD

TIL RYTTERENTIL HESTEN

Kun 1 kø-tilbud 
pr. kunde

Der uddeles numreefter først til mølleprincippet, der tages iden rækkefølge num-rene  bliver råbt op.Kan ikke bestilles pr.
telefon

Bemærk 1 stk. 
af hver

RINGSTED

HUBERTUSHUSET

Husk! Telefonerne er lukkede begge dage

ARIAT støvler
Cobalt XR Performer Pro, 
sort, str. 401⁄2

Normalpris 1999,- 

KØTILBUD 1.000,-
OS Bælte
Brun str. 90cm.
Normalpris 1450,-

KØTILBUD 500,-
Brugt Passier PSL Dressur
Brun 17”
Nypris 12.500,-

KØTILBUD 500,-
Brugt Cliff Barnsby 
Bonfire
M 17” KØTILBUD 500,-
WB Insektdækken
Str. 115 cm. Normalpris 849,-

KØTILBUD 50,-
Jacson leggins
Brun ruskind. Normalpris 549,-

KØTILBUD 50,-
Jacson leggins
Brun lærred. Normalpris 329,-

KØTILBUD 20,-

TRADITIONEN TRO INVITERER HUBERTUSHUSET FOR 13. GANG TIL

FREDAG D. 12. AUGUST OG LØRDAG D. 13. AUGUST 2011

FREDAG ÅBNER VI MED KØTILBUD KL. 9.30 OG LUKKER IGEN KL. 18.00 
LØRDAG KL. 9.00 OG LUKKER KL. 15.00

Königs og Petrie læderridestøvler
Ass. str.
Normalpris op til 3900,- 
SPAR op til 3500,- NU KUN 400,-

Flot dressur hat

KUN 349,-

Ass. ridebukser
Mange mærker og modeller NU ÷30%
Catago herreridebukser
Blå eller grå KUN 599,-

Lækre fritidsstøvle
Belmont Sommer. 
Normalpris 699,- 

NU KUN 400,-
Ass. stævnejakker
STÆRKT NEDSAT
F.eks. Kentucky Derby
Normalpris 2900,- NU KUN 600,-
Ass. børnetøj
STÆRKT NEDSAT
F.eks. ridebukser fra KUN 250,-
Ass. T-shirts, trøjer og jakker
Fra bl.a. 
Pikeur, Kingsland, HV-Polo NU ÷30%

Støvleskafter
Sort med brun kant
SPAR 500,-
Normalpris 699,-

NU KUN 199,-

Ass. stævnetøj NU ÷40%

Se det store udvalg i 

DE NIRO støvler!

Super lækre Italienske 

støvler du selv kan designe!

HUSK også vores afdeling 

for store størrelser

EXAMINERET HESTEMASSØR NETTE SCHULTZ FRA LIFERIDE VISER HESTEMASSAGE I PRAKSISFREDAG KL. 15 SAMTLØRDAG KL. 12 PÅ PLADSEN BAG HUBERTUSHUSET. 
MØD OP OG HØR HVAD HESTE-MASSAGE KAN GØRE FOR DIN HEST

Ass. insektdækkener
NU ÷50

Insekt ridedækkener
Fra Bucas og Weather Beeta

NU ÷50
Web tøjler 
Med guld eller 
sølv tråd

Normalpris 99,- NU KUN 50,-
Sadelovertræk 
Med Hubertushusets logo
Normalpris 99,- NU KUN 50,-
3 nylon Grimer
Normalpris 49,-/stk NU KUN 100,-
4 gode træktov
Normalpris 29,-/stk NU KUN 100,-
Ass. fleecedækkener STÆRKT NEDSAT

Transportgamacher 
Fra WB og Bucas
Normalpris op til 850,- 

NU FRA 300,-

Ass. trenser NU ÷40
Ørehutter
STÆRKT NEDSAT

NU FRA 30,-
Flotte underlag 
Incl. valgfrit broderi ( Én linie )
Normalpris 300,- NU KUN 250,-

Rabatten holder åben begge dage

STORT DÆKKEN-MARKED 
÷50%

BUKSEMARKED
÷50%

SAMT MANGE ANDRE 
GODE TILBUD

I HAVEN HAR VI BESØG AF FLERE
AF VORES LEVERANDØRER SAMT

VORES BRODERI-MAND, BO


