
Kjepphest-trening 
Marlen Wollf ved Bergen Nord ride -og kjøreklubb har utarbeidet disse tipsene til hvordan man kan 

benytte kjepphest som en aktiv del av treningen med barn. Hun bruker disse eksemplene:   

Man får ikke sertifikat på bil uten å øve opp ferdigheter først, og man må starte med personbil før 

man får kjøre større lastebiler. Man får heller ikke benytte veiene før man kan trafikkreglene, derfor 

har man trafikalt grunnkurs. De fleste barn som skal lære seg å sykle lærer seg å senke farten i 

svinger, reise seg opp når de kjører over fartsdumper og de lærer om hvordan man skal krysse veien. 

Kjepphest kan derfor sammenlignes med tørrtrening, det som forbereder rytteren til neste steg, det 

som gir dem forutsetning til å håndtere et stort levende dyr på en god måte. Det krever kunnskap på 

mange områder, ikke bare ridning, men også å håndtere situasjoner som kan oppstå og hva det vil si 

å ha en egen hest.  

Kjepphest kan også være en fin øvelse for dem som for eksempel allerede har ridd en del turridning 

eller kanskje har drevet med trav og som nå kanskje skal prøve seg på noe nytt innen hestesporten. 

Ridebanen er kanskje da fremmed for deg og du må kanskje huske nye ord som halvparade, utvendig 

og innvendig sjenkel, volte, og hvor ulogisk plassert bokstavene er i forhold til hverandre. Det kan da 

være fint at man blir kjent med dette uten en levende hest, slik at man kan bli kjent på ridebanen før 

man tar med en levende hest inn. Dette er også med på å gi god hestevelferd. Kjepphesten kan også 

brukes for å bli kjent med sprangbanen, lære hvordan man går banen, lære gode rideveier og telle 

steg mellom hindrene.  

Barna lærer ved å bruke egen kropp, kjenne hvordan forskjellen er mellom våt sand og tørr sand på 

ridebanen, hvordan de løper for å ta et godt hjørne, for så å måtte senke farten for å unngå å miste 

balansen. Kjepphesten bidrar til å trene opp koordinasjon, barna blir bevist sine ulike kroppsdeler og 

hvordan de virker sammen, de lærer å ha rett vinkel og stabile hender for å ikke vippe hodet til 

kjepphesten og igjen da miste pinnen. 

Uansett hvordan man ser på kjepphesten, så er det fysisk aktivitet og god læring. 

 

Eksempler på hva og hvordan man kan trene:  

- Bokstaver på ridebanen.  

Fest ridebanens bokstaver på kjegler og be barna sette dem ut på riktig sted langs kanten av 

banen. På denne måten vil man lære seg bokstavenes plassering. Etterpå kan man planlegge 

en sprangbane ved å bruke en stor tavle og tegne inn hvor hindrene skal plasseres, og la 

barna plassere hindrene der de skal stå ut ifra bokstaven på banen.  

 

- Dressurprogrammer 

Programridning er viktig for dem som ønsker å ri dressur senere, men også for sprang. Det gir 

en øvelse i koordinasjon, huske banen, forstå banen og gode rideveier. Det å ri et program på 

en kjepphest skåner hesten fra den øvingen som det kun er mennesket som trenger alene. 

Når man rir hesten så kan man da ha fokuset på selve øvelsene og man har en trygghet i at 

man kjenner rekkefølgen på programmet.  

 

- Lek 

Det er viktig å bevare leken og motivasjonen til barna, og det er derfor fint å dele opp 

treningen i det som barna vil mest. Hvis det er å hoppe hinder, da kan det være fint å legge 



inn økter med f.eks. høydehopping, og frilek hvor barna selv bruker sin fantasi og setter i 

gang leken selv.  

 

- Ridegrener 

Det finnes mange allsidige hesteraser, men kjepphesten er kanskje den mest allsidige. Ved å 

bruke kjepphest kan man enklere introdusere nye grener til rytterne, man kan lære om de 

ulike grenenes regler og forskjeller. Dermed kan barna kanskje finne sin favorittgren, før man 

går på jakt etter favoritthesten som da skal passe til den/de grenene.  

 

- Rideveier 

Som rytter er det viktig å kunne planlegge hvor man skal på ridebanen. Ved bruk av 

kjepphest så kan barna lære å se hvor de skal, planlegge rideveien, finne riktig vinkel for å 

komme korrekt på et hinder og telle galoppsteg mellom hindrene. Hvis dette ikke er på plass, 

så vil de selv merke at de mister balansen og kanskje river hindret eller får et feil steg før 

hindret.  

En viktig del av å sette opp en bane med gode rideveier er å sette den opp slik at barna må 

endre hånd etter et hinder, for eksempel et hinder mot C som går til høyre og et som går til 

venstre. Når barna skal ri mot venstre tar de selv naturlig et galoppbytte, samme når de skal 

ri mot høyre. Om man påpeker dette for dem når det skjer, blir de bevist på hva dette betyr, 

og ikke minst hvorfor det skjer, og prøver de unngå det merker de selv hvor vanskelig det blir 

å få til svingen og balansen. 

 

- Lengde og avstand 

Barn har ca. 1 meter «galoppsteg». Ved introduksjon kan det være fint å begynne med 2 

hinder etter hverandre som en grunnleggende øvelse. For å lære barna om beregning av 

lengde mellom hindrene og antall galoppsteg, så kan man sette opp hindrene med 4,2 

meters avstand og si at det skal være 5 galoppsteg. Når barna ikke får til 5 galoppsteg mellom 

disse 2 hindrene kan man ta en samtale om hvorfor dette ikke går, og om det vil hjelpe med 

ulike hjelmemidler som pisk og sporer eller om avstanden mellom hindrene er for kort. Dette 

er et fint utgangspunkt å ha en samtale med barna om hestevelferd, sikkerhet og individenes 

ulike forutsetninger.  

 

- Skadeforebygging 

Gjennom å lære seg gode rideveier, telle steg, forstå avstand mellom hindrene og lære seg å 

lytte til hesten, får barna føle viktigheten av dette på egen kropp. Det kan hjelpe til å unngå 

ulykker når man er på en levende hest og dermed minske risikoen for skader. Man kan også 

trene på falltrening på et mykt underlag, ved å trene på å falle korrekt uten å ta seg for med 

hendene. 

 

- Terminologi  

Barna har kanskje hørt ord som halvparade, galoppbytte, sjenkelvikning og så videre, men 

hva betyr ordene? På trening med kjepphest kan man jobbe med ordene og bruke dem på lik 

linje som man ville gjort på en trening med hest, samtidig som det er lettere å ta en pause 

slik at man kan forklare og treneren kan lettere vise det i praksis for barna. Et eksempel kan 

være:, hvorfor ta en halvparade inn mot hjørnet? Barna kan da løpe så fort de klarer inn og 

ut av hjørnet rundt en kjegle, uten å senke tempo eller lene seg innover mot banen. Noen 

mister da kanskje balansen eller velter kjeglen. Dermed kan man ha en samtale med barna 

om hvorfor dette skjer, og hva som skal til for at det ikke skjer.  



 

- Sits, bekken, ben og hender. 

Her er det mange ulike øvelser som kan benyttes, og kun kreativiteten som setter grenser. 

Marlen har brukt disse øvelsene i sin trening:  

Lek at bekkenet er en gullfiskbolle. Rytterens oppgave er å passe på at gullfisken Doffen ikke 

mister for mye vann fra bollen sin, da vil Doffen daue. Barna leker seg gjennom en 

hinderløype med kombinasjon av dressurøvelser, slalåm og hinder. Bekkenet må ikke tippe 

bak, frem eller skvulpe. Derfor må du ha begge kantene av bollen (bekkenet) stabilt, og 

vugge bollen kun med bevegelsene fra beina.  

For å holde pinnen til kjepphesten mellom bena uten å miste den, må man holde med 

innsiden av låret. Når barna skal lære om sideførende bevegelser, må bena deres bevege seg 

som hestens ben, bekkenet må jobbe sideveis og drar de innvendig tøyle for hardt, vrir de 

hodet til kjepphesten rundt. De beveger seg selv likt som hesten og likt som om man skulle 

brukt sjenkel og ridd en hest sidelengs. 

For å trene stabile hender er det viktig vi har tøyler av rett lengde. Her funker tau eller to 

stropper greit. Barna får en kaffekopp hver med vann i. Når de skal ri, stoppe, svinge og så 

videre, skal de ikke helle ut vannet. Vannet illustrerer varm kaffe. For å øke effekten av 

læringen setter vi en liten bjelle på bittringene. De skal ringe på bjellen til hesten når de skal 

bruke tøylen. Ikke ringe med kirkeklokkene, men plinge på. Er det noen hjemme? Det er da 

viktig at vi holder tøylen korrekt, og gir etter hestens bevegelser når vi rir frem.  

 

- Underlag 

Det er stor forskjell å bevege seg på et hardt, tørt underlag, tørt mykt underlag og vått mykt 

underlag. Ved at barna selv får løpt/beveget seg på disse ulike underlagene, vil de merke på 

kroppen selv disse forskjellene. I den forbindelse er det fint å ha en samtale om å ri på ulikt 

underlag, mykhet og hardhet, justere trening etter forholdene og ta hensyn til hestens ben. 

Om vi hadde ridd dressur siste 10 gangene i tørr sand, og valgt en sprang-økt på en time i våt 

sand neste gang  - hvordan ville dette påvirket hestens sener og muskler? Hvis vi ble støle 

etter denne økten, kan en hest også bli støl? Og hva skulle vi gjort neste dag da for at den 

skulle fått det bedre med seg selv? 

 

- Gode rutiner 

Vi undersøker hesten før og etter all form for trening. Man undersøker hesten ved å kjenne 

over bena, er det varmt noe sted? Er det noe hevelser? Ser de fin ut under hoven? Er den øm 

noe steder i kroppen? Sår i munnen? Det er fint å gjøre det samme med kjepphesten slik at 

barna lærer seg dette som en rutine.  

Etter trening så ryddes banen for utstyr, vedlikeholder utstyret ved å vaske det, tørke det, 

male, og legge det pent på plass. Porter skal lukkes, søppel kastes og møkk fjernes. 

 

- Inkludering og samhold 

Kjepphest er enkelt å tilpasse ut ifra alderen og ferdighetene til barnet, og de eldre rytterne 

kan hjelpe de yngre. Ved kjepphest så utgjør ikke hesten, utstyr eller klær noen forskjell, og 

det blir på den måten interessen og innsatsen som er tellende.  

 

- Tips til økonomiske tilskudd til klubben.  

Barneidrett og fysisk aktivitet er noe alle kommuner satser på og har mye midler til. Særlig 

om det innebærer at familier med lavere økonomi har råd til det, eller om det passer for barn 

og unge med funksjonshemninger. Bergen nord ride -og kjøreklubb har testet ut kjepphest 



med rullestol, og det er en fin måte å introdusere kjøre- eller travsporten på. Som 

klubb/idrettslag har man mange muligheter til å låne offentlige treningsarenaer til kjepphest-

treningen.  Klubben har søkt og mottatt midler fra kommunen for oppstart av en fysisk 

aktivitet for barn. 

 

- Stallarbeid, motivasjon og samarbeid 

En viktig del av opplæringen av ryttere er stallarbeid. Hos Bergen nord ride -og kjøreklubb så 

har de satt av en liten del av stallen til kjeppheststall, der barna kan få trene seg i hva det vil 

si å ha ansvaret for en hest, men da på et introduksjonsnivå. Dermed får barna utvide leken 

til å omhandle alt det vil si å ha hest.  

Barna må avtale seg imellom hvem som har ansvaret for å ta arbeidet i kjeppheststallen. Det 

må møkkes, fores og fylles vann. Gulvet skal kostes og de har selv avtalt om alle hestene skal 

ut i luftegården med eller uten dekken, eller hvem som skal trenes.  

På denne måten kan man skape et helhetlig miljø for barna som igjen skaper samhold, 

akkurat som et stallmiljø skal være.  

 

 

 

  

 

 


