
Ridkurs för Maria Johansson den 19-20 maj 2007 i Havdhems ridhus. 
 

Brukshinder och dressyrträning 

 

I mitten av maj bjöd Gotlands Brukshästförening ner Maria Johansson från Rörmossen för att 

drilla föreningens bruksridningsekipage under en hel helg. Maria utbildar ryttare i bland annat 

Working Equitation till vardags. Själv tränar Maria för João Lynce, som genom åren vunnit 

åtskilliga VM och EM i Working Equitation. Grenen är förhållandevis ny i Sverige medan 

man i södra Europa har många duktiga ekipage som tävlar på hög nivå. Till skillnad från 

Sverige har man i Sydeuropa en bruksridningstradition där man tränar sina hästar grundligt 

för att de ska hålla för det dagliga arbetet. Här i Sverige har bruksridningen vuxit fram ur 

brukskörningen och har därför inte några självklara förebilder för dem som tränar och tävlar.  

 

Planeringen av kursen började redan i vintras och vi jobbade hårt med att hitta en tränare som 

skulle passa föreningen. Vi bestämde oss ganska sent för att slutligen välja Maria just för att 

hon har erfarenhet av både hinderdelen och den så nödvändiga dressyren. Helgen var upplagd 

så att tre ekipage red hinderdelen under en timme sedan red nästa gäng på tre personer en 

timme. Efter en paus för hästar och ryttare red var och en enskilda ridpass. 

  

Sex ekipage var laddade inför en hel helgs ridning och arbete vid hand. De flesta installerade 

sig och sina hästar redan på fredag kväll för att kunna vara igång med banbygget direkt på 

lördag morgon. Förmiddagen var öppen för publik så vi hade ansträngt oss lite extra för att 

göra en trevlig bana med inslag av både Bruksridning och Working Equitation och lagt 

mycket tid på att ordna vackra hinder och en välplanerad banskiss. 

 

Några av de hinder som valts ut var en bro som målats randig i gult och blått, en fårfålla med 

ett någorlunda naturtroget lamm bestående av hindermaterial och ett lammskinn, parallella 

slalomportar av hinderstöd och ett litet bord klätt i rödvitrutig vaxduk med ett glas och en 

kanna vatten.  

 

Under förmiddagen började vi med att värma upp oss själva och hästarna. Allt var nytt och vi 

trevade oss försiktigt fram innan vi riktigt kunde släppa loss. Ryttarna var lite osäkra och 

nervösa vilket naturligtvis avspeglade sig på hästarna. Maria var mycket tydlig i sin 

undervisning och så småningom lossnade det för de flesta. Vissa av oss fick kämpa ordentligt 

vilket visade sig gett utdelning till söndagen. 

 

Vi gick vidare med att träna på enstaka hinder. Vi fick själva välja ut ett antal hinder som vi 

ville ha hjälp med. Många valde grinden eftersom det krävs en hel del precision för att lyckas 

med att stänga den. Maria instruerade oss och vi fick värdefulla tips som även går att 

applicera på flertalet andra hinder. 

 

Efter lunchen var det dags för våra enskilda ridpass. Alla ryttare och hästar låg på olika nivå 

så lektionerna blev varierade och intressanta att titta på för de kursdeltagare som var lediga för 

stunden. Vi var nöjda med Marias rena och avskalade ridinstruktioner. Vi gjorde som hon sa 

och hästarna blev mycket nöjda och tuggade förnöjsamt. 

 

Ridpassen varierade i längd eftersom vissa hästar behövde längre tid på sig att bli lösgjorda 

och arbeta rätt. Vi passade på att fråga mycket under dagen och fick även en lektion i 

sadelinpassning eftersom Maria även arbetar som sadelutprovare. Dessutom diskuterade vi 

mycket kring bett och annan utrustning och fick många bra och informativa svar.  



 

Kvällen tillbringade vi på Folkeryds Konditori och åt pizza ivrigt diskuterandes allehanda 

hästrelaterade frågor. Sedan tillbaka till ridhuset för en extra tilltittning av hästarna som lugnt 

vilade i sina hagar efter en ansträngande dag. Sent i säng för att gå upp i ottan. 

 

Häst vid hand visade sig vara helgens fullträff 

 

Söndagen inleddes med att arbeta hästarna vid hand. Samtliga hästar köpte konceptet 

omedelbart och trivdes märkbart med arbetet. Vi jobbade i skritt och trav på volt och arbetade 

förvänd öppna längs fyrkantspåret. Som avslutning fick de som ville lära sig grunderna i 

spansk skritt. Hästarna var mer än nöjda och deras ägare lyriska över ett nytt sätt att arbeta sin 

häst på. 

 

Under lunchen tittade vi på valda delar ur ett digert filmsortiment och fick Marias synpunkter 

på bra och mindre bra saker. Även här blev det en trevlig diskussion och hade inte 

ridlektionerna väntat hade vi säkert tittat på mer film. 

 

Eftermiddagens ridning blev för vissa en lightvariant eftersom några hade unga hästar eller 

hästar med kondition under uppbyggnad. Dressyrjobbet fortsatte och även individuellt arbete 

på några utvalda hinder. Man kan tänka sig att nya fräscha kunskaper gör det svettigt för 

motståndarna under 2007 års DM i Bruksridning. 

 

Sammanfattningsvis var helgen helt underbar för den som vill frossa i häst och hästträning. Vi 

slipade på den nivå där respektive ryttare befann sig samt pressade gränserna lite för att se vad 

vi bör klara av efter en stunds träning. Vi åkte hem med tanken ”det ska jag testa när jag 

kommer hem”, stärkt självförtroende och en himla massa inspiration att komma vidare med 

både oss själva och våra hästar. Denna helg var helt klart värt både tid och pengar. Riktigt, 

riktigt lyxigt att ha en ridinstruktör som sin egen under en hel helg. Vi hoppas verkligen att vi 

kan ha möjlighet att upprepa ridträningen med Maria Johansson i framtiden.  

 

Sara Wiss 
 


