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Bakgrunn

Begreps avklaringer:

Arbeidskrav- kravene som blir stilt i idretten (Gjerset mfl, 2015)
Arbeidskravsanalyse - vurdering, synliggjøring og vekting (hvilken grad av viktighet) av ulike faktorer som
påvirker prestasjon på et gitt nivå.
Kapasitetsanalyse - en synliggjøring og vekting av utøvers prestasjonsnivå på de gitte områdene fra
arbeidskravsanalysen.
GAP-analyse- sammenlikning av arbeidskravs- og kapasitetsanalysen.
Rammebetingelser- andre faktorer som påvirker trening- og prestasjon feks treningsforhold, trener, arbeid,
studier, økonomi osv.
Utviklingstrapp - redskap som beskriver et hensiktsmessig, langsiktig utviklingsforløp fra første
treningsår til toppidrettsnivå. Utviklingstrappene må bygge på nøyaktig kunnskap om og analyser av
hva som kreves, altså arbeidskravsanalysen, for å nå internasjonalt toppnivå innen den enkelte idrett.
(Olympiatoppen.no).

Beskrivelse av sammenstillingen:
Arbeidskravsanalysen er en sammenstilling av erfaringer og kunnskap som dyktige og
erfarne folk fra hestesporten har ervervet seg over mange år. Hva gjør de beste? Denne
sammenstillingen er gjort for å gjøre denne kunnskapen mer tilgjengelig.
Sammenstillingen vil kunne være til nytte for andre involverte i sporten. Med økt kunnskap
og innsikt følger økt forståelse for hva som faktisk kreves av en rytter for å heve sine
ferdigheter og oppnå progresjon i feltritt. Den kan brukes både i sin helhet, som et
oppslagsverk og/eller som et utgangspunkt for utarbeidelse av individuelle kapasitetsprofiler.

Figuren beskriver de ulike ferdighetene i arbeidskravsanalysen:
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Innledning
Feltritt består av tre deler - dressur, sprang og terreng. I Norge arrangerer vi stevner fra
knøttecup til CCN3*. Dokumentet er en beskrivelse av hvilke krav idretten stiller til ekvipasjer
fra 90 cm til CCN2*. Dette er utdanningsklasser som feltritt ekvipasjen trenger for å skape et
godt og sterkt fundament av ferdigheter. Arbeidskravsanalysen fremhever elementer som er
viktig for en fornuftig og langsiktig utvikling oppover i klassene.

En helhetlig treningsprosess består av tre deler; treningsplanlegging, gjennomføring av
trening og konkurranser samt en evaluering av dette (Gjerset m fl, 2015). Gode planer tar
utgangspunkt i idrettens krav, utøverens forutsetninger, målsetting og eksisterende
rammevilkår. De bør være retningsgivende og de vil være et svært viktig hjelpemiddel for å
styre og optimalisere treningsbelastning og prestasjonsutviklingen (Gjerset m fl 2015).
Utøverens forutsetninger, rammevilkår og målsettinger er særegent for hver ekvipasje og vil
trenge individuell oppfølging. Likevel vil kravene være relevante for alle, uansett nivå og
alder, satsende eller ikke.

NRYFs sportsutvalg i feltritt (SU-F) engasjerte Inger Bugge og Kristin Tørmoen til å skape et
rammeverk for å spre kunnskap, bevissthet og motivasjon. Gjennom intervjurunder og
faglitteratur fra etablerte trenere, ryttere og andre ressurspersoner, både nasjonalt og
internasjonalt, har de sammenstilt dette i en arbeidskravsanalyse for feltritt. Målgruppen for
arbeidet har vært satsende ryttere fra 90cm - CCN2* nivå, men vil være like aktuelt for alle
som driver med feltritt. Både trenere og ryttere. Fokuset har ligget på rytteren som
idrettsutøver fordi vi mener at det er viktig å starte med kunnskap og bevissthet hos rytteren.
Denne arbeidskravsanalysen kan leses i sin helhet eller brukes som et oppslagsverk for å
oppsøke den sammenstilte informasjonen innenfor de ulike ferdighetene som kreves i
sporten.

Mål og formål

“Kunnskap og erfaringer burde være lett tilgjengelig for alle for å fremme god utvikling i
sporten”. Vi så et behov for å sammenstille informasjon i form av kunnskap og erfaringer fra
trenere, utøvere og andre ressurspersoner, og gjøre det tilgjengelig slik at vi kan lære av og
dra nytte av hverandre. Hensikten med denne sammenstillingen er å tilgjengeliggjøre
erfaringer og kunnskap om hvilke krav sporten setter til utøvernes ferdigheter. Økt bevissthet
kan bidra til økt motivasjon for å utvikle egne ferdigheter innenfor feltritt.

“Erfarne ryttere har et godt fundament som utgangspunkt for gjentatte sterke prestasjoner.
De vet hva som kreves. Mange faktorer er av betydning for å prestere, og det tar lang tid å
utvikle disse ferdighetene. For lite tid til grundige og gode forberedelser, for mye
resultatfokus og utålmodighet kan ødelegge for de unge rytternes satsing. Som igjen kan
føre til unødvendig stort frafall.”

Med utgangspunkt i kunnskap om hva som kreves, kan hver og en rytter utvikle sin egen
individuelle kapasitetsprofil. Dette er en kartlegging av rytteren sitt nåværende nivå
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sammenliknet med arbeidskravene, som gir en profil av rytterens kapasitet. Ved å
sammenlikne rytterens kapasitet med arbeidskravsanalysen synliggjøres rytterens sterke
sider og utviklingsområder. For å sikre fremgang, bør treningen gjennomføres systematisk
med tanke på å redusere gapet mellom ekvipasjens kapasitet og arbeidskravet i
konkurranseøvelsen. Det anbefales i tillegg å utføre samme prosess for hver hest, da hver
og en har sine ulike behov og utviklingsområder.

Dette burde gjøres i samspill med en erfaren trener. Ved å gjøre kunnskap og erfaring
tilgjengelig, ønsker vi å bidra til at morgendagens utøvere besitter et godt fundament av
kunnskap og ferdigheter. Det vil i tillegg gi foreldre og annet støtteapparat økt bevissthet og
forståelse om hva som kreves i feltritt. Det er samtidig viktig å huske at en og samme
arbeidskravsanalyse gjelder ikke like godt for alle på et gitt prestasjonsnivå, og det kan være
grunn til å justere den (Gjerset m.fl, 2015). Dette dokumentet sammenfatter tendenser. Alle
må tenke sitt og gjøre selvstendige valg i sin egen planlegging, gjennomføring og evaluering,
men la de være bevisste.
Arbeidskravsanalyser bør være dynamiske og revideres jevnlig ettersom sporten endrer seg,
erfaring erverves og oppdatert forskning kommer frem. Analysen er et utgangspunkt for
videre arbeid.

Metode

For å få et helhetlig bilde av arbeidskravene blir det ofte brukt en kombinasjon av
vitenskapelige studier, treningslitteratur, testresultater, observasjoner, samtaler og analytiske
vurderinger av utøvere i konkurranser (Gjerset m fl, 2015). Det finnes få relevante studier,
begrenset med testresultater og relativt lite faglitteratur i feltritt, men det finnes  mange
kompetente ryttere, trenere og fagpersoner vi kan samle erfaringer fra. Både gjennom
intervjuer og observasjoner. De besitter enorme mengder erfaringsbasert kunnskap ervervet
gjennom tusenvis av treningstimer og utallige konkurranser og hester.

Vi har samlet inn erfaringer og informasjon fra ulike mennesker innenfor hestesporten og
ressurspersoner fra andre idretter som har vært gjennom tilsvarende prosess. Dette har
blant annet foregått gjennom intervjuer og samtaler underveis. Det er hovedsakelig ryttere
og trenere i Norge, bosatt i utlandet, samt noen ressurspersoner fra Sverige. Vi har fått
innspill på egne erfaringer, observasjoner, samt analytiske vurderinger av ryttere i
konkurranser. Tendensene og fellesnevnerne som ble kartlagt, har dannet utgangspunktet
for søk i relevant litteratur. Dette for å kunne understøtte, gi mer tyngde og utvidet
begrunnelse i den videre arbeidskravsanalysen. I tillegg har det bidratt til at flere aspekter
har blitt omtalt.

En arbeidskravsanalyse er en kartlegging og grundig vurdering av de faktorene som
bestemmer prestasjonen i en idrett. Vi har kartlagt krav som stilles i feltritt og beskrevet
spesifikt hva det vil si på nivåene 90 cm, 100 cm og CCN2*.

Kravene kan grupperes inn i ulike prestasjonsfremmende faktorer (Gjerset, 2015):
Taktiske - Fysiske - Koordinative - Tekniske - Psykiske - Sosiale - Rammebetingelser1

1 Senere omtalt som mentale arbeidskrav
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Vi har brukt denne grupperingen for å skissere hvilke krav feltritt stiller til ekvipasjene
gjennom en konkurranse i de ulike klassene 90 cm, 100 cm og CCN2*

ARBEIDSKRAVSANALYSE FELTRITT (90cm - CCN2*)

1. Taktiske ferdigheter: “Evnen til å foreta smarte valg”
Taktiske ferdigheter omhandler evnen en utøver viser til å foreta gode hensiktsmessige valg
før, under og etter trening og konkurranse (Gjerset, 2015). For en rytter vil dette kunne
omfatte for eksempel evnen til å velge klassenivå i samsvar med erfaring, kapasitet- og
ferdighetsnivå, hvor godt trent ekvipasjen er og hvordan det passer inn i en langsiktig
utviklingsplan. En rytter trenger kunnskap om hvordan trene hest for fremgang og
holdbarhet. Kjennskap til hvordan oppnå optimalt spenningsnivå for hver enkelt hest (og
rytter) for best mulig prestasjon.
Eller i en stevne situasjon, evnen til å handle raskt når
betingelsene endrer seg som for eksempel å legge
linjen lenger ut enn opprinnelig planlagt for at
avstanden skal passe bedre.

1.1 Hestekunnskap

Hestevelferd skal være grunnlaget for all omgang
med hest. Kunnskap om hestens reaksjonsmønster, instinkter og natur er viktige egenskaper
for å skape et godt samspill med hesten. Denne kunnskapen gir et viktig grunnlag for å
forstå hvordan og hvorfor hester reagerer som de gjør i ulike situasjoner. Hvis vi kan lese
hestene våre godt, kan vi også forutse, tilrettelegge og påvirke dem på en hensiktsmessig
måte ut fra hva situasjonen krever. I litteraturen kalles det for antesipasjon, altså evnen til å
forutse kommende hendelser og reaksjoner. I praksis vil det for en rytter bety at erfaring og
kunnskap tilsier at tiltak kan være viktig og riktig i ulike situasjoner for at ikke ulykker eller
uheldige situasjoner skal oppstå. Eksempelvis hvis en hest titter på en plastpose i naturen
eller et skummelt hinder, så kan rytteren gi hesten trygghet for å forhindre en skremt hest.

Erfarenhet er en viktig faktor i ridning. God
hestekunnskap kan bidra til trygghet i håndtering av
hesten som igjen smitter over på hestene. Og fordi
hester er byttedyr og dermed vare for nervøsitet og
usikkerhet hos lederen (rytteren), typisk for en
stevnesituasjon, vil dette kunne innvirke på hestens
spenningsnivå.  Det å kjenne sin hest og kunne
individtilpasse er viktig. Kunnskap om hestens styrker
og svakheter kan være avgjørende når en foretar ulike valg og beslutninger. Feks i
oppkjøringen mot et stevne, valg av linjer og avstander mellom hinder. Hvordan/når
presterer du og din hest best?
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For å kunne trene og utvikle hesten på en hensiktsmessig måte har rytteren behov for å
opparbeide seg grunnleggende kunnskap om anatomi og treningslære. Vi må kjenne til
hvilke forutsetninger vi har å jobbe ut ifra.

1.2 Teknisk kunnskap

Dette omhandler idrettsspesifikk kunnskap om hest og feltritt, og er en forutsetning for å
kunne utvikle seg selv og hesten på en hensiktsmessig måte, som ivaretar både prestasjon
og hest.

1.2.1
Trenings-/Utdanningsskalaen- en
veiledning i hestens utdanning,
trening samt problemløsning
(Savoye, 2020)

“Ryttere behøver kunnskap og
forståelse om ridning!”

Den grunnleggende kunnskapen og
forståelsen for utdanningsskalaen
er viktig for at ryttere skal kunne
utvikle hestenes ferdigheter på en
god måte.Treningsskalaen er like
relevant for samtlige grener, den
har bare ulike uttrykk. For eksempel
må hesten ha en god, jevn rytme
for å være i balanse og ha en god
flyt. Den må være rett for å kunne
treffe et smalt hinder etter et
nedsprang eller for å kunne korte
og forlenge galoppen sin mellom
hinder i en kombinasjon. Den må
ha impuls for å være “foran sjenkel”
og ville “ta tak” i hinderet. Også de
skumle. Det handler om det samme, å kunne ri hesten i balanse og gi den de beste
forutsetninger for å prestere.

Gjennom en stadig forbedring av takten, løsgjortheten, kontakten, impuls, retthet og samling,
blir balansen og gjennomslippligheten mer utviklet. “Vi ser etter det samme uansett nivå,
bare ulike grader. Det er jo det samme biomekaniske utgangspunktet, men kraftpåvirkningen
øker oppover i klassene og det endrer forutsetningene.”
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1.2.2 Samspillet med hesten

Ridning handler mye om
samspillet med hesten, og den
tillit som blir opparbeidet mellom
hest og rytter. På samme måte
som rytteren trenger individuell
tilpasning, så må hestens
individuelle behov
imøtekommes. For å få mest
mulig ut av hesten sin, må en
rytter lære å forstå den og
hvordan vi skal kommunisere
med den. Dessuten er hester
ulike, og det er vanskelig for en
nervøs rytter å gi tilstrekkelig trygghet til en nervøs hest uansett om den har mye kapasitet.
Erfaring tilsier at en “enklere” hest som vil gå og ikke stopper, bidrar til en god progresjon
hos rytteren.

1.3 Grunnleggende treningsprinsipper

Innenfor idrett har vi noen grunnleggende treningsprinsipper som hele tiden er relevante.
Uavhengig av individuelle forutsetninger, prestasjonsnivå og målsetting, så er dette
prinsipper vi må forholde oss til og etterleve hvis vi ønsker en skadefri hest og rytter, gode
prestasjoner og en god utvikling.

1.3.1 Gradvis belastning og tilpasning- (adapsjon)

Trening skal gjøres gradvis og systematisk for å
forberede hest og rytter til kommende belastning. Hele
organismen; cellene, organene, stoffskiftet osv
tilpasser seg spesifikt til ulike belastninger. Kroppens
reaksjon på kravene den blir utsatt for, gjør at den øker yteevnen og tåler stadig større
belastninger. Dette er kjent som “stress-adapsjon-systemet” (H.Selye). Men belastningen må
ikke være større enn at kroppen klarer å gjenoppbygge og helst forbedre de biologiske
strukturene (Gjerset, 2015).

Det er viktig å se på den totale treningsbelastningen i
sammenheng med:

- varighet- kan være treningstid, antall
gjentagelser, antall hinder (banelengde)

- hyppighet- antall økter i løpet av en periode.
Feks en uke, en måned osv.

- intensitet- den fysiske innsatsen. Feks hastighet, høyden på hinderne, grad av
samling i dressur arbeidet.
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Det er viktig å være trent for å trene- husk derfor alltid å øke varighet (antall repetisjoner) før
økt intensitet! Altså eks øke antall lave hinder over en periode før man hopper høyere
hinder, eller lengre rolige intervaller før økt hastighet. Dette for å unngå skader.

Det gjelder å “skynde seg langsomt” for å trygge en langsiktig progresjon, samt å
opprettholde presisjon og mestring. Et eksempel på dette er å øke vanskelighetsgraden med
veier før høyden. Et annet tiltak for å bidra til mestring er bevisst valg av
baner/stevneplasser. Den første gangen på et nytt klassenivå kan det oppleves enklere for
en ekvipasje på en bane som de er kjent med fra før. Det gjelder å ta totalbelastningen i
betraktning og gjøre gode valg ut ifra dette, slik at man for eksempel ikke legger opp til både
ny bane og nytt klassenivå samtidig. Med mer erfaring og selvtillit opparbeidet, vil dette ha
mindre betydning.

1.3.2 Prinsippet om individualisering

Ta utgangspunkt i hvor hesten og rytteren er i dag og
velg rett belastning ut i fra det, ikke for mye, men
heller ikke for lite. Dette gjelder ikke bare de fysiske
egenskapene, men uansett hvilken ferdighet (teknisk,
fysisk, mentalt/psykisk, koordinativt, taktiske) det er
snakk om!

Tillit mellom hest og rytter er avgjørende og sårbart.
Hvis en hest blir bedt om å gjøre noe den ikke er
mentalt og/eller fysisk klar for å gjøre, kan tilliten
brytes ned. Det kan være svært vanskelig å bygge den opp igjen! I tillegg, hvis den fysiske
forberedelsen ikke er god nok, er også
skaderisikoen stor.

1.3.3 Spesifisitet- “vi blir gode på det vi
øver på!”-på godt og vondt

Så har vi et mål om å bli gode i noe, så må vi
trene på det. Da er det viktig at:

● øvelsene blir gjennomført teknisk
riktig

● treningen foregår, så langt det er
mulig, så idretts nært og relevant som
mulig

● treningen blir utformet med riktig
intensitet og varighet

“Treningen bør, gjennom systematisk
tilnærming over tid og når ekvipasjen er klar
for det, foregå tilsvarende klassekravet feks
når det gjelder tempo og høyde på hinderne.
Noen hindre burde også ha høyere vanskelighetsgrad, slik at ekvipasjen er tilstrekkelig
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forberedt”. Det forekommer ulik tilnærming til viktigheten av å holde riktig tempo gjennom
klassene 90 cm-CCN2* blant trenere og ryttere. Selv om tempo er en del av kravet, så
mener mange at rett tempo er noe som kan tas over tid og at det viktigste er at hesten er i
balanse og at tempoet må tilpasses deretter. Det er derimot enighet om at typehinder må
hoppes i et tilpasset tempo. Med typehinder menes hinder som grøft, bankett,
opphopp/nedhopp og vannhinder.

Nye oppgaver for ekvipasjen bør introduseres med lavere intensitet (først og fremst høyde
og med tilsvarende tempo) slik at kravet om høy presisjon kan oppfylles og gi mestring for
hest og rytter. I en innlæringsfase kreves det bevisst praksis (Ericsson, Deliberated Practice
Theory, 96,02,04). De viktigste aspektene ved bevisst praksis, er repeterende utførelse av
oppgaver kombinert med fokusert vurdering, analyse og gjennomgang. Dette handler ikke
bare om repetitive oppgaver, men det krever tilstedeværelse og fokuserte forsøk på å
forbedre seg. Flere trenere kunne fortelle at innlæring av linjer (flere hinder satt i relasjon til
hverandre) gjerne foregikk på vinterstid innendørs med lavere hinder og fart, samt at de
delte opp oppgaven i mindre deler (hoppet ett og ett hinder hver for seg, før de satte det hele
sammen). Dette for at teknikken (en utøvers løsning av en bevegelsesoppgave
(olympiatoppen.no)) skal kunne læres inn, før vanskelighetsgraden øker. Dette skal først
skje når teknikken er godt innlært og begynner å bli automatisert.

Når det gjelder basistrening (trening uten hest), så har vi generell (“trent for å trene”) og
spesifikk basistrening (trening som underbygger ridningens elementer). For å få mest mulig
utbytte av treningen bør den være så idretts nært som mulig og ha høy relevans for
ridningen.

1.3.4  Variasjon- stimulerende både fysisk og
psykisk

Varierende og allsidig trening bidrar til at hesten får
sterkere muskler, skjelett, ledd, sener og leddbånd
over hele kroppen. Ensidig trening kan føre til
belastningsskader og mentalt slitne hester (L.Moen,
2020). Ensidig trening kan også lett føre til at
fremgang uteblir, både gjennom tapt motivasjon
grunnet ensidighet og skader, men også dårlig treningseffekt fordi kroppen ikke blir utfordret
videre.

Fordi feltritt er satt sammen av tre grener innebærer
det allerede mye variert aktivitet på mange ulike
underlag, noe som er avgjørende for at hesten skal
kunne utvikle seg til en sterk og motstandsdyktig atlet.

1.3.5 Restitusjon - alle trenger vi hvile både fysisk
og mentalt

Restitusjon er viktig for at organismen skal kunne
tilpasse seg belastningen og oppnå et optimalt utbytte
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(Gjerset, 2018). Vi har både korte og lange restitusjonsperioder.

Korte restitusjonsperioder- dette kan være mellom to påfølgende runder på sprangbanen,
mellom to treningsøkter, stevnehelger eller ulike faser på stevner. For å korte ned
restitusjonstiden for hestene, finnes flere tiltak:

Nedkjøling umiddelbart etter målgang, nedjogging,
skritting/leiing, bevegelse mellom fasene (eks kort
løsgjørende rideøkt på morgenen etter terreng, før
sprang), ernæring og væskeinntak.

Lange restitusjonsperioder- kan gjelde ukesbasis (feks
en eller to lettere treningsuker mellom perioder med
hard belastning),lengre perioder gjennom et treningsår
med avkoplingsperioder etter konkurranseperioder eller sett i sammenheng med en hel
toppidrettskarriere (år med større og mindre satsing).

Gode restitusjonstiltak vil være individuelt for hver hest og for hver rytter. Noen trenger helt
fri, avkobling og miljøskifte, mens andre trives bedre med lett arbeid i en periode. Det gjelder
å kjenne seg og sin hest og foreta gode, bevisste valg ut ifra det.

1.3.6 Styring og kontroll

Treningsprosessen bør være planmessig og dynamisk
for å sikre best mulig utvikling. I denne planleggingen er
det viktig å kjenne kravene som stilles og som det skal
planlegges for. Videre ser man på utøvers kapasitet per
dags dato og utarbeider tiltak som fører utøver nærmere
målet. Disse tiltakene må ta utgangspunkt i
grunnleggende treningsprinsipper (Gjerset, 2018).

En god kontroll på hvordan tiltakene har virket, kan være resultatene oppnådd på viktige
konkurranser, men det er viktig å gjøre løpende vurderinger underveis slik at eventuelle
justeringer kan foretas hvis nødvendig.

I dette arbeidet kan vi bruke SØT-modellen som er et analyse og målsettingsverktøy.
(S=situasjonen per nå Ø=ønsket/mål T= tiltak) Informasjonen vi får ut av et stevne eller test,
tar vi med oss inn i den videre treningsplanleggingen opp mot neste konkurranse. På denne
måten bør vi ha bedre forutsetninger for å kunne trene mer effektivt (Gjerset, 2018).

1.4 Planmessighet

“Det kan være hensiktsmessig å utforme en 3 årsplan”,
men noen ønsker også et lengre tidsperspektiv for å
kunne tilrettelegge for større og mer omfattende
målsettinger. Uansett skal det komme fram hva
rytteren ønsker å oppnå, samt hva de skal trene på for
å nå dette målet. Det bør utarbeides planer for rytter
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og ekvipasje hver for seg, slik at man kan foreta
eventuell nødvendig bytte av hestemateriell på veien.
Med utgangspunkt i rytterens ønsker (som gir eierskap
og motivasjon), hva reglementet og arbeidskravene
sier, utarbeides det en plan der hele teamet er
involvert. Også foreldre. En god plan er viktig, for tiden
er knapp! Særlig for en ung rytter. Det er mye som skal læres og erfares. “En rytter må være
bevisst i forhold til treningsfokus i perioder. Det kan feks være en lite hensiktsmessig
kombinasjon å jobbe med galoppbytter i sprangen i samme periode som du øver på
kontragalopp i dressurarbeidet.” Bevissthet og planmessighet er nøkkel til suksess!

Evnen til å legge en god plan og holde seg til den, har også stor betydning i trenings-, og
konkurransesituasjoner især. I feltritt er dette spesielt viktig fordi det ris i et høyt tempo og
solide ferdigheter gir økt sikkerhet. For å kunne utarbeide en god plan, krever det erfaring og
kunnskap. Hvis rytteren ikke besitter denne kunnskapen selv ennå, er det viktig at de søker
hjelp av kyndige personer som de stoler på, men at de på sikt gradvis tar over deler eller
mesteparten av planleggingen. Det bør være et viktig mål for treneren å tilføre kunnskaper
som gjør utøveren mest mulig selvstendig i
treningsarbeidet (Gjerset mfl, 2015).

Det tar mange år å bygge opp rytteren (og hesten)
sine fysiske, tekniske, taktiske og psykiske
ferdigheter til et høyt nivå. Derfor er det viktig at alle;
ryttere, trenere og ledelse har lange perspektiver i
arbeidet med idrett. Ryttersport er en idrett hvor
erfarenhet spiller stor rolle, og man kan holde på
lenge. Dette betyr at selv om man ikke skulle være
spesielt suksessfull i ung alder, så betyr ikke det at du
ikke kan nå store mål og mesterskap som voksen.

Utviklingstrapp- NRYF har laget en generell utviklingstrapp som kan brukes som en
rettesnor for å lage individuelt tilrettelagte generelle flerårsplaner som går fra <10 år til
senior.

1.4.1 Vær godt forberedt!

I løpet av en terrengbane kan det komme uforberedte situasjoner.For å kunne mestre dette
på best mulig måte, må en rytter være godt forberedt. Ved å trene på ulike baner, samt å
trene på ulike hindertyper, blir ekvipasjen bedre forberedt til å takle nye og ukjente
situasjoner på en stevnearena. For å skape godt etablerte ferdigheter, må treningen gjentas
til ekvipasjen er trygg gjennom gjentatte gode erfaringer. For å ivareta denne tryggheten, har
vi, som nevnt tidligere, et grunnleggende treningsprinsipp “Fra lett til vanskeligere”. Dette er
et prinsipp som bør ivaretas ikke bare på den enkelte linjetreningen, men generelt i
treningsøkten og i oppbygning av flere treningsøkter.
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1.5 Treneroppfølging

Systematisk oppfølging av en trener er viktig fordi en
dyktig trener kan, i tillegg til opplæring av tekniske
ferdigheter, bidra til at rytteren gjør bedre taktiske
valg underveis. Ved å knytte til seg en trener som
fungerer som coach i tillegg til trener, kan det hjelpe til
å skape en mer helhetlig og individtilpasset treningsprosess og kontinuitet. Jo mer erfaring
rytteren har, jo mer coachende tilnærming fra trenerens side. Men det er viktig at rytteren
hele tiden føler eierskap til sin egen utvikling for å skape indre motivasjon (Abrahamsen &
Gitsø, 2016). Det bør være en sertifisert trener (for eksempel Trenerutdannelsen NRYF)
med erfaring fra sporten. Det vil samtidig være en klar fordel om treneren har erfaring med
prestasjonsutvikling av ryttere fra tidligere.

1.6 Klassekrav til taktiske ferdigheter i terrenget

- 90 cm: introduksjon

90 cm klassen feltritt er ment som en introduksjonsklasse for hest og rytter. Terrenget
inneholder de ulike hindertypene, presentert på en innbydende måte for å bidra til mestring
og utvikling. Likevel vil det stille krav til rytteren om å velge rett tempo i forhold til
bunnforhold, terreng, omgivelser og type hinder. Det er ingen teknisk vanskelige linjer.
Hinder som står i relasjon til hverandre skal ha minimum 4 galoppsteg mellom seg, på svakt
bøyd spor. En rytter må kunne foreta hensiktsmessige valg og handle effektivt hvis
uforutsette ting skulle oppstå. For eksempel at hesten lander kortere enn antatt og rytteren
må gjøre et annet linjevalg eller øke steglengden som følge av det, for å treffe godt på neste
hinder. Vannhinderet består av en vannpassering + eventuelt hinder minst 3-4 steg fra
vannkanten. I 90 cm introduseres ½ Coffin (grøft)- 2-3 galoppsprang til hinder, samt hinder i
relasjon til opp-/nedsprang (3-4 galoppsprang), som stiller samme krav til å kunne tenke og
handle raskt.

-          100 cm: alle ulike typehinderne presenteres
hver for seg

Hensikten med en 100 cm klasse er at ekvipasjen skal
forberedes til ulike tekniske hinder og hinder
kombinasjoner som forekommer i de høyere klassene. I
denne klassen presenteres de ulike type-hinder på en
forenklet måte. Smale hinder kommer først i denne klassen og skal alltid være godt
innrammet med innfangere. Avstandene skal være naturlige og fremme positiv fremdrift.
Coffin bør forekomme, og hvis det er halv coffin burde det være avstander ned i 1
galoppsprang. Her fordrer det at rytteren evner å tenke og handle raskt og hensiktsmessig
for å takle det uforutsette. For eksempel kan hesten gjøre et stort sprang over grøften og det
blir kortere ut enn først antatt. Hindere i relasjon til opp- og nedsprang bør komme på 1-3
galoppsprang og trapper introduseres. Vannhinderet kan inneholde ned- eller oppsprang i
vann, og hinder i relasjon til vannet kan komme på 2 galoppsprang. Rytteren må i større
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grad planlegge sin trening for å kunne utvikle seg videre i sporten. Det innebærer kontinuitet
i treningen og systematisk trening innenfor alle tre grener.

-          CCN2*: introduksjon av ulike type hinder i relasjon til hverandre, linjer

Hensikten med en CCN2* klasse er at ekvipasjen skal forberedes til ulike tekniske linjer som
forekommer i de høyere klassene. Kravet for å kunne håndtere det uforutsette og handle
smart og effektivt, blir stadig viktigere. Til dette trengs rutine, så rytterens evne til tålmodighet
og langsiktig trening og utvikling er avgjørende. Terrengbanen skal gi en stor variasjon av
tekniske utfordringer, men alle linjer skal være innbydende med gode marklinjer. Hindere i
relasjon til opp- og nedsprang bør komme på 1-2 galoppsprang, og banen bør inneholde
coffin og hjørner samt smale hinder. Vannhinderet skal inneholde nedhopp i vann eller hinder
i vannlinjen samt hinder relatert til vann inntil 1 galoppsprang før eller etter vannet. I denne
klassen kreves det grundig gjennomgang av banen, og rytteren må reflektere rundt hvordan
de skal ri linjer i banen i forhold til hestens individuelle tilpasninger og andre ytre
påvirkninger som underlag, typografi og lysforhold.

2.  Fysiske ferdigheter
Vi som driver med hestesport har tradisjon for mer fokus på hestens fysiske ferdigheter frem
for våre egne. Men skal vi får ut det fulle potensiale av hestene våre, kan ikke rytterens
fysiske egenskaper være en begrensende faktor. “Ridning i seg selv gir bra trening, men
som ryttere er det nyttig å komplementere med kondisjon- og styrketrening. Og for en
feltrittsrytter stilles det enda høyere krav.”- Jesper Sjökvist (treningsrådgiver hos Sveriges
Olympiske Kommitté). En rytter har ofte mange treningstimer i salen, og da må vi “være trent
for å trene” for å tåle belastningen over tid. Ryttere er svært utsatt for skader. Særlig
belastningsskader på rygg, nakke og knær forekommer oftere i vår idrett sammenlignet med
andre (Engell, 2022).

2.1  Styrke

“For oss ryttere er det viktig å være sterk i kjerne og
rygg, men ikke ha for tung muskelmasse” (Fredricson,
2013).

Kjerne og rygg må jobbe sammen på en god måte for å skape god stabilitet i overkropp.
Beina må være sterke for å orke å holde balansen med stødig undersjenkel.
Mennesker har ulike type muskelgrupper til ulike formål, noen grupper er mer utholdende
enn andre. De stabiliserende musklene er naturlig mest utholdende og aktiviseres ved rett
posisjon av leddene (Engell, 2021). Dette er en av grunnene til at sits og posisjon er så
avgjørende for en rytter. Vi blir mindre slitne og orker
mer hvis posisjonen er riktig!

Evnen til god stabilitet krever annen type trening enn
maksimal muskelstyrke. De bør trenes ved lav
belastning og vedvarende hold. Ved lav belastning er
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det de lokale musklene som gjør jobben. Men ved feks hoppning, og spesielt under terreng
momentet, utsettes rytteren for mer voldsomme og brå krefter. Særlig i landinger, vendinger
osv. Da må kjernen være sterk nok til å kunne stå imot, så rytterens overkropp ikke kommer
ut av balanse siden dette vil kunne forstyrre neste del av bevegelsen (Engell H, 2022). Ved
høy belastning er det de globale stabilisatorene
sammen med bevegelses muskler som bidrar til
avstiving og sjokk-absorbering (Bråten mfl, 2006).

2.2  Utholdenhet

«Feltritt er en fysisk krevende gren der man holder på lenger i
konkurransemomentet. Da kreves det kondisjon for å orke å holde konsentrasjonen
oppe.» sier Jan Jönsson en høyt profilert svensk trener (Johanson, 2013). I den
samme boken forteller svensk landslagsrytter Svennerstål at jo mer han trener
utenom ridningen,  jo bedre rir han, og jo lettere er det å holde fokus. Kondisjon og
utholdenhet henger tett sammen.
Ofte er det i utholdenhetsaktivitet slik at utøver selv kan bestemme intensiteten
(Gjerset m fl 2015). I terrenget kan dette medføre farlige situasjoner da det krever
fokus, en viss energi og kraft for å passere hindrene. Hvis du blir sliten har du
vanskeligere for å samordne-koordinere-bevegelsene dine (Sôderstrand mfl, 2001).
Både sentral og perifer tretthet kan ikke bare gi et dårlig resultat, men det kan også
gi katastrofale utfall, spesielt i terrenget..

Det er også viktig å ta med hvilken betydning utholdenhet har i det daglige arbeidet
med hester. Det er mye som skal gjøres av daglige gjøremål for å ivareta hesten på
en god måte og ha et hensiktsmessig spenningsnivå. Stevnedagene er lange, baner
skal gås, ting skal forberedes, og det skal presteres helt til slutt. Det er viktig å se på
totalbelastningen.

2.3  Klassekrav til fysiske ferdigheter

-          90 cm:

Banelengde 1500-2200 m med tempo 480 m/min i snitt. Varighet 3-4,5 min. På hinderne vil
man bruke mere tid, det betyr at mellom hinderne må ekvipasjen kunne håndtere enda
høyere fart for å kunne holde tiden. Nok styrke i bein, rygg og kjerne trengs for å
opprettholde 2- og 3 punkt sits, få gode sprang og kunne innvirke hele veien til mål. Samtidig
må utholdenheten være på et visst nivå for å kunne gjennomføre hele banen med full
konsentrasjon. Graden av behov vil til en viss grad være individuelt, da ulike hester stiller
ulike krav til rytteren.

-          100 cm:

Banelengde 1800-2500, tempo 500 m/min. Varighet 3,5-5 min.Alle kravene øker i takt med
lengde, varighet og vanskelighetsgrad. Mer krevende oppgaver gjennom hele banen, vil
stille høyere krav til konsentrasjon over en lengre periode med høyere intensitet. Dette
påvirkes som nevnt av blant annet utholdenhet, så den må også være tilstrekkelig for å
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holde helt til mål. Høyere hindere og dypere landinger gjør at rytteren påføres større krefter,
og behovet for styrke øker tilsvarende for å kunne håndtere og opprettholde balansen, ikke
forstyrre hesten og være klar til neste hinder.

-          CCN2*:

Banelengde CCN2* 2600-3120 m, tempo 520 m/min, varighet 5-6 min. Antall sprang 25-30,
antall kombinasjoner 4-6. Største forskjellen fra 100 cm til 2* er at hinderne er større, flere
og kommer mye raskere! Både pga et høyere grunntempo gjennom hele banen, men også
hyppighet (flere hinder per meter). Da må rytteren ha styrke og utholdenhet nok til å holde
god posisjon og fokus til “å møte hinderne” gjennom hele banen. En annen vesentlig forskjell
er dypere landinger ofte i sammenheng med påfølgende smalt hinder som krever mer
presisjon. For å få til dette, må rytteren være i balanse i landingen hvor han/hun utsettes for
sterkere G-krefter. Dette krever en sterk kjernemuskulatur.

3. Koordinative ferdigheter

Koordinasjon er evnen til å samordne
kroppsbevegelser og tilpasse dem med kravene fra
omgivelsene (Gjerstad, 2015), og for en rytter handler
det om utvikle god bevegelseskontroll.

3.1    Kroppskontroll (posisjon/sits)

Ridning er isolasjonsarbeid. Vi må ha kontroll over
bruk av symmetri og asymmetri! (Engell, 2018). En
rytter må kunne bevege en del av kroppen uten å
bevege en annen. For eksempel rotere bryst uten at
bekken blir med. Dette for å kunne gi presise og
samsvarende signaler om hva vi ønsker av hesten
gjennom korrekt posisjonering og innvirkning.

Forskning viser at profesjonelle ryttere jevnt over har
større kontroll og stabilitet i sin overkropp, og de er
mindre avhengig av synet for å opprettholde balansen
enn uerfarne ryttere er (Olivier et al, 2017).

De ulike grenene stiller ulike krav til posisjon, men
felles mål uansett er å være i balanse i seg selv og med hesten. For å få til dette må rytteren
hele tiden innrette kroppen sin slik at den befinner seg nærme sitt eget tyngdepunkt i tillegg
til hestens (Klimke, 2014) og at kroppsmassen hele tiden er i samme bevegelsesretning som
hestens (Engell, 2018). Dette er hva vi kaller et balansert sete (Blignault, 2009). En god
grunnsits gir en god balanse og god kroppskontroll,
den er stødig, men avspent. Den følger, samtidig som
den kan påvirke. Rytteren må bruke kroppen sin på en
slik måte at hun ikke forstyrrer hestens balanse og
bevegelser, samtidig som hun tydelig viser hva hun
vil. Dette gjøres mulig ved å ha  et uavhengig sete,
føttene konstant under tyngdepunktet og ved
isolasjonsarbeid/segmentering. Gjennom å kunne
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organisere sin egen kropp, vil rytteren kunne organisere hesten sin (Mary Wanless, 2017).
Uansett hvordan type ridning man gjør, gjelder det å
holde seg på, tempokontroll, snu til høyre og venstre
og rygge (Savoi, 2011). Videre utvikling handler om å
stadig utvikle hesten til å bli mer og mer likesidig
(symmetrisk) gjennom å kunne stille den, bøye den og
få den til å gå sidelengs akkurat som rytteren ønsker (Kyrklund, 2008). Likesidighet er en
viktig forutsetning for prestasjon, helse og hestevelferd (Engell, 2021). Det innebærer at en
rytter bør kunne bruke begge sider av kroppen like effektivt og med like stor presisjon.

3.2 Balanse

Balanse er evnen til å opprettholde likevekt når
retning eller situasjonen endres (Gjerset m fl, 2015).

Ryttere trenger god stabilitet og balanse i seg selv, fordi vi stadig utsettes for forstyrrelser
gjennom bevegelser fra hesten. Dette kalles for dynamisk balanse og er evnen vi har til å
opprettholde likevekt og posisjon når situasjonen endres. Hvilket det gjør kontinuerlig under
ridning i større og mindre grad. Jo større bevegelser, høyere fart og kvikkere
retningsendringer, jo mer krefter og desto mer utfordrende er det å opprettholde balansen.
Dette gjør at en rytter er tjent med å ha utviklet gode balanseferdigheter og hensiktsmessige
korreksjonsmønstre for å kunne hente seg inn og innvirke på hesten på en fornuftig og
tydelig måte uten å forstyrre den (Engell, 2022).

Hesten har fra naturens side mer vekt på framdelen enn det som er hensiktsmessig for  å
balansere både seg selv og en rytter i spranget. Dermed er det viktig at rytteren i større grad
oppover i klassene, bidrar til å balansere hesten gjennom å balansere seg selv.

En feltrittsrytter må ha god stabilitet og balanse i både 2- og 3 punkt sits samt kunne veksle
mellom disse uten å forstyrre hesten (BEST-Cup). Rytteren skal hele tiden befinne seg
sentrert midt over hesten i størst mulig grad, med lik vekt i begge stigbøyler. En god balanse
kan kjennetegnes ved en rolig undersjenkel som hviler inntil hesten, rytterens stabilitet i
overkropp og en følsom kontakt med tøylene.

3.3  Rytmiske ferdigheter

Vi snakker ofte om takt, rytme og tempo i ridning.

Men det er viktig å forstå at Rytme er et resultat av
-takt (som beskriver inndeling av tid, feks 3 takt, som er ¾ dels takt)
-tempo (hastighet pr tidsenhet eks m/min)
-frekvens (hvor mange ganger, i dette tilfellet steg, per tidsenhet)
(Engell, 2022)

Rytmefølelse er evnen til å foreta gjentatte bevegelsesutrykk i takt med taktslag for å kunne
oppnå harmoniske og effektive bevegelser (Gjerset m fl, 2015). For en rytter betyr det evnen
han/hun har til å ri hesten jevn i sin takt i henhold til gangarten og med ønsket frekvens.
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I skritt er det  4 takt, trav 2 takt, galopp 3 takt. I høyt tempo i galopp, forsvinner
svevemomentet og den blir mer firtaktig (Markne, 2014).

«En jevn rytme bidrar til at du lettere kan se steget mot hinder, kan justere steglengden og ri
hesten i balanse»(Savoie, 2020).

Rytme bør være pri 1 uansett gren eller situasjon (se
Treningsskalaen), og var det elementet som oftest ble
nevnt som avgjørende ferdighet under intervjuene.

Rytme og balanse utgjør grunnlaget og er forutsetninger for god hestevelferd og høye
prestasjoner. Vi må vite hva det er vi ønsker! Er det jevnere takt, endring av tempo eller er
det kvikkere steg (økt frekvens)? Vær bevisst og spesifikk!

3.4 Reaksjonsevne, hurtige reflekser, korrigering og innhenting

Reaksjonsevne er utøverens evne til å iverksette en
bevegelse på et gitt signal eller stimulus (Gjerset m fl,
2015)

Underveis, særlig på en terrengrunde, kan det forekomme
uforutsette situasjoner, enten at hesten hopper ekstra til
eller lander et annet sted enn planlagt. Da må rytteren kunne reagere raskt på en
hensiktsmessig måte for å effektivt bringe seg og hesten tilbake i balanse. Vi får informasjon
via sansene våre, syn, hørsel og det kinestetiske apparatet. I huden har vi reseptorer som
reagerer på trykkbelastning, og disse har kortest responstid, så det er definitivt verdt å trene
opp (Engell, 2020)

3.5 Timing og effektivitet

Rytterens evne til å vurdere og reagere ettersom hva hesten trenger av beskjeder og støtte.
Det gjelder å være effektiv med å legge sjenkel rundt, om hesten tviler og vingler for
eksempel, men samtidig å være avventende i situasjoner hvor hesten trenger trygghet og ro
til å oppfatte og reagere hensiktsmessig på situasjonen. Her er det rytterens evne til å lese
og vurdere ulike reaksjoner underveis, samt å gi trygghet og motivasjon til hesten,
avgjørende. Rytterens valg av tempo inn mot ulike hindertyper, kan påvirke muligheten til å
være effektiv og gi en god timing.

Timing er essensielt, da de korrekte beskjedene må skje på korrekt tidspunkt for å oppnå
ønsket resultat. Det handler mye om feeling og dette er krevende å beskrive (Kyrklund,
2008).

3.6 Klassekrav til koordinative ferdigheter

-          90 cm:

Det stilles krav til koordinative egenskaper allerede på 90 cm nivå som er rytterens evne til å
holde en god balanse i likevekt og som ikke forstyrrer hestens bevegelse og balanse over
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sprangene. Rytteren må være rask i reaksjonsevnen for å veilede hesten både på dressur-
og sprangbanen og rundt terrengbanen.

En god grunnposisjon er viktig å etablere og øve på i mange ulike situasjoner for en rytter,
og det er viktig at denne innlæringen skjer gradvis slik at høy presisjon kan opprettholdes. I
90 cm er det enklere oppgaver i et relativt lavere tempo for å gi rytteren større mulighet til å
forberede, opprettholde/gjenopprette rytme, posisjon og balanse, samt å kunne reagere
hensiktsmessig ut fra hva situasjonen krever.

-          100 cm:

Alle de nevnte kravene forsterkes oppover i klassene. Rytteren utsettes for flere forstyrrelser
og krefter når fart, høyde og frekvens øker. Dette gjør at opprettholdelse og gjenvinning av
balanse blir vanskeligere. I 100 cm introduseres smale hinder, hvilket øker særlig kravet til
presisjon og nøyaktighet. Det blir stadig mindre tid og rom for feilmarginer, særlig fordi de
tekniske linjene blir mer utfordrende.

-          CCN2*:

Høyere, bredere og enda smalere hindere, dypere landinger, mer krevende linjer og terreng
gjør at evnen rytteren har til å opprettholde en stødig, korrekt og balansert sits er avgjørende
for at hesten skal kunne hoppe hindrene på en økonomisk og god måte. Hindrene kommer
tettere på hverandre og oftere i relatert avstand til hverandre, slik at tiden rytteren og
ekvipasjen har til å gjenvinne balanse og rytme mellom hindrene kortes ned betraktelig. En
balansert og stabil sits gir et bedre utgangspunkt for å være i rett posisjon til å kunne
reagere hensiktsmessig og effektivt i samsvar med hva situasjonen krever. For eksempel
kan det komme smale hinder i etterkant av et sprang med dyplanding. Da må rytteren være i
balanse for å kunne gi nøyaktige og presise signaler til hesten sin før, over, etter og mellom
hinderne for å kunne passere på en god måte.

4. Teknisk kunnskap og
ferdigheter
Teknikk sier noe om hvor hensiktsmessig du
løser bevegelsesoppgaver og kan beskrives
som utøvers løsning av en gitt
bevegelsesoppgave.(Gjerset, 2015) En god
grunnteknikk er avgjørende for å kunne
optimalisere utviklingen videre. I ridning
snakker vi ofte om god grunnridning.

“God grunnridning er å kunne ri hesten i
balanse. Da må rytteren ha en god grunnmur
som innbefatter grunnleggende kunnskap om
fysiologi og biomekanikk, sits, utstyr osv. En
rytter må forstå og lære seg hvordan det
funker”.
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Innenfor ridning har vi øvelser som krever spesifikke bevegelser. Hvordan vi beveger
kroppen vår påvirker de ulike delene av hesten, de speiler i stor grad våre bevegelser.
Eksempler på øvelser som krever ulike bevegelsesmønstre kan være volte, brutt linje over
hinder, sjenkelvikning, versade, nedsprang osv. Vi ønsker at de skal være hensiktsmessige
og effektive basert på rytteren og hesten sine fysiske, psykiske og koordinative
forutsetninger, fysiske lover (Newton), samt hva vi ønsker å oppnå. Andre ting som kan
påvirke teknikken er underlaget, salen, hesten osv. Hvis grunnteknikken er god, vil rytteren
ha bedre forutsetninger for å tilpasse seg situasjonen. I dressurprøven kommer også det
estetiske aspektet inn.

4.1 Ridetekniske ferdigheter

Det kreves gode grunnleggende ridetekniske ferdigheter for å kunne ri en feltritt klasse, og
en rytter har mange ansvarsområder.

Teknikken og hensiktsmessige reaksjonsmønstre bør automatiseres slik at rytteren kan
fokusere på arbeidsoppgavene som situasjonen forøvrig krever. Læring av motoriske
ferdigheter foregår i tre trinn: (Gjerset mfl, 2015)

1) Tankemessige stadiet- rytteren må ha klart bilde av hva som skal gjøres
2) Det motoriske stadiet- hvor “grov teknikken” innarbeides
3) Det automatiserte stadiet- teknikken finslipes og automatiseres

Under intervjurundene var det noen utsagn som stadig gikk igjen. Disse presenteres, sett i
sammenheng med “Treningsskalaen”, og er ment
som en tydeliggjøring av begrepene:

4.1.1 «Ri hesten mellom hjelperne”

Evne til å ri hesten mellom hjelperne inkluderer de
første tre delene av utdanningsskalaen - takt,
løsgjorthet og kontakt.

Rytteren sin evne til å ri hesten i rett tempo tilpasset
hinder type, med en jevn tre-taktig galopprytme har blitt trukket frem som avgjørende
egenskap. I høyt tempo forsvinner svevemomentet i galopp og den blir 4-taktig (Markne,
2014). Det er viktig at galoppkvaliteten opprettholdes ved tempovekslinger. Den skal være
rund og innundergripende (innvendig bakben lander godt innunder hesten), med god
selvbæring og balanse. Dette er hestens evne til å bevege seg i balanse uten hjelp fra
rytteren og tøylen. Særlig ved nedkorting er det viktig å være obs på galoppkvaliteten og at
hesten ikke blir ubalansert, havner på forparten og blir
sterk i hånden. Da kan det bli vanskelig å hoppe
hinderet.

4.1.2 “Ha hesten fremme for sjenkel”

Det er to aspekter ved ha hesten fremme for sjenkel,
det ene er at  hesten selv tar ansvaret for energien og fremad driften. Dette kan også
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beskrives som bydning, altså at hesten tar med
rytteren sin framover, fremfor at rytteren må drive
den frem. Ved hinder så vil rytteren kunne få en
følelse av at hesten trekkes mot hinderet selv, og
rytteren kan mer være støttende enn drivende.

Det andre aspektet er at hesten svarer entusiastisk for lette hjelpere (Savoie, 2020).
Rytteren skaper schwung og fremdrift ved [1] å holde hesten oppmerksomt fremme for
sjenkel.

4.1.3 “Ri hesten rett”

Neste steg er å ri hesten rett. Når en hest er rett, er hele dens overlinje (fra hale til nesetipp))
plassert midt over linjen den beveger seg på, med bakbein som følger i frambeins spor
(Savoie, 2020). Når en hest er rett, kan den korte og lenge galoppen sin og samtidig
opprettholde rytme og balanse i galoppen. Dette gir den bedre forutsetninger for oppgaven
den skal løse, om det er å hoppe et hinder eller gjøre
en økning på diagonalen.

Det er viktig også å kunne ri hesten rett etter hinderne
for balanse og å kunne holde de planlagte linjene,
anridninger til neste hinder, lykkes med relaterte
avstander og for å kunne treffe de smale hinderne. På en terrengbane møter ekvipasjen
smale hinder på linjer av ulik vanskelighetsgrad. Denne teknikken må trenes og innarbeides i
forkant og jobbes med kontinuerlig.

“Mange skjevheter hos hesten skyldes skjevhet hos rytteren. Vi kan hjelpe hestene våre til å
være rettere om vi selv er det”.

4.2 Ridetekniske krav dressur

Dressurprøven er for å teste hestens ridbarhet,
lydighet og samspillet mellom hest og rytter.
Ekvipasjen bedømmes ut fra “Treningsskalaens”
prinsipper (KR IV, §410)  Jevn i takten, rolig, smidig,
løsgjort og bevegelig hest som byr frem. Den skal
være absolutt rett på rette spor og bøyd i forhold til
linjen på bøyde. Alle disse elementene er med på å
forbedre hestens ridbarhet og gjennomslipplighet selv
i terrenget og på sprangbanen. Derfor bør det  også sees i et større perspektiv for en
feltritthest (Svenske Ridsportforbundet, 2003). Det handler om forutsetninger for helse og
prestasjon i samtlige disipliner.

4.2.1 Rytterens sits og innvirkning

Fra KR IV: ”Rytterens sits skal preges av mykhet og balanse. Mellomkroppens stilling gir
derfor grunnlaget for en riktig sits. Rytteren skal sitte vel ned i salen midt over hestens
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midtlinje med hoftene loddrett over setet. Lår og legger skal være rolige og strukket nedover
med senkede hæler, slik at en «lukket» sjenkelstilling beholdes. Ryggen skal være rett uten
spenning, og korsryggen lett innsvinget. Overarmene skal henge ledig og uten spenning,
med albuene nær livet uten å klemme. Hendene holdes rett opp og ned med tommelen som
høyeste punkt, nært sammen uten å berøre hverandre eller hesten. Fingrenes midterste
knoker skal peke mot hverandre. Hendene skal være lave, men frie og båret slik at
underarmene og hendenes ytterside utgjør en tilnærmet rett linje med tøylene til hestens
munn. Hode og hals skal bæres fritt og naturlig og
med blikket rettet fremover”.

4.2.2 Samspillet mellom rytter og hest

Fra KR IV: “Den skal utføre øvelsene i perfekt
harmoni med sin rytter, som uten synlig
anstrengelse gir små og umerkelige hjelpere. Hesten skal således gi inntrykk av at den av
seg selv utfører øvelsene.”

4.3 Ridetekniske krav sprang

Sprangprøven skal vise at hesten er villig, energisk
og lydig på en bane med nedslagbare hinder
(https://www.rytter.no/grener/feltritt/hva-er-feltritt ).

4.3.1 God sits som utgangspunkt

Grunnlaget for all god ridning er som nevnt, en god sits.  En korrekt sits er stødig, men
avslappet med loddrett, fjærende tramp i stigbøylen med leggen inntil hesten.
Undersjenkelen (kne, legg, fot) påvirker hva resten av kroppen gjør, derfor er den så viktig!
Det gir en god balanse, følsomhet og rett innvirkning på hesten. I sprang trenger rytteren
raskt å kunne veksle mellom 2- og 3 punkt sits for å kunne tilpasse seg forskjellige øvelser,
faser og ulike hester (Sôderstrand mfl, 2001). Fotens posisjon er avgjørende for
bekkenkontroll og symmetri (Pronasjonsstudiet,
Engell, 2013).

4.3.2 Tempo-rytme-balanse

Målet er å ha en jevn 3 taktig galopp, god balanse
med plenty av energi og impuls i steget uten at det nødvendigvis handler om fart (King,
2014). Rytteren må da kunne tilpasse sin
innvirkning etter hva hesten behøver for å skape
dette.

4.3.3 Ridevei

Rytterens oppgave er å komme på en rett linje midt på hinderet slik at hesten har et godt
utgangspunkt for å få et bra sprang (King, 2014). Hinderet bør presenteres på en tydelig
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måte som gjør det lett å opprettholde en god og rytmisk galopp i balanse. Det er rytterens
oppgave å velge en vei som gjør det lettest mulig for hesten å passere hinderet feilfritt.

4.4 Ridetekniske krav for Terreng

Under terrengprøven må rytteren kunne håndtere mye krefter. Det er store sprang, opp/ned,
krappe svinger og vendinger i høy fart og ting skjer fort. Rytteren må ha god dynamisk
stabilitet (evne til å opprettholde likevekt når bevegelsesforløpet eller situasjonen endres)
ikke bare for å holde seg på hesten, men også for å forstyrre minst mulig. Koordinasjon og
styrke til å kunne innvirke på hesten er viktig. Rytterens posisjon vil gi forutsetninger for
teknikken. Sammenliknet med sprangsits er rytteren enda mer oppe fra salen og med mer
bøy i hofte og knær.

Sjenkel (bein og fot): Helt i ro. Foten skal være litt lenger fremme, sammenliknet med
sprangposisjon, liggende ved gjorden. Over hinderet er det lett at foten blir løftet opp og
svinger bakover i luften. Dette gjør deg veldig ustabil i
salen samt at det hindrer effektiv bruk av sjenkel for å
gi hesten beskjeder om retning og fremdrift. Så å
opprettholde trykket ned i stigbøylen er avgjørende
slik rytteren balanserer seg i stigbøylen. Merk at
ønsket om en nøytral fot, uten overdrevet lav hæl, bør
etterstrebes for å skape stabilitet og balanse i både sjenkel og overkropp.

Overkropp: tilpasses situasjonen. Mellom hindrene skal rytteren være lett ute av salen med
overkroppen så vidt foran den vertikale linjen. Rytteren skal flekse i ankelen med rumpa så
vidt «touchende» i salen for hvert steg uten å sitte tungt (Green, 2014).

Inn mot et hinder, avhengig av type, må rytteren kunne få skuldre tilbake. Over hinderet,
følge med og i landingen stå imot g-kreftene som vil trykke han/henne sammen. Etter
hinderet må nøytral utgangsposisjon gjenopprettes så
fort som mulig slik at rytteren er klar og i balanse til
neste hinder, som kommer raskt.

4.4.1 Ulike type hinder krever ulik posisjon

Ulike type hinder stiller ulike krav til rytteren. En
feltrittrytter må mestre å hele tiden kunne tilpasse seg
til kravene situasjonen stiller (King, 2014). Jo høyere
klassenivå, jo høyere tempo og høyde. Dette fører til
mer krefter som ekvipasjen må håndtere. Hinderne kommer kjappere på, oftere og med mer
utfordrende linjer. Dette gir kortere tid for ekvipasjen å
gjenopprette balansen og kravet til presisjon øker. Det
blir mindre rom for feilmarginer.

Setet og undersjenkel skal alltid være i ro, uansett.
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Overkropp- Rytteren må ha kontroll på sin overkropp (King, 2014) og den må tilpasses
situasjonen. For eksempel kan det veksle mellom veldig fremover på et lengdesprang, og
veldig bakover i en dyplanding i vann. En feltrittsrytter må mestre denne omstillingen på en
god måte for å hele tiden være i balanse, ikke forstyrre hesten unødig og for å ha muligheten
til å innvirke mot neste hinder.

4.4.2 Ulike typer hinder skal ris i ulikt tempo

En rytter skal vite hvilket type hinder som er neste, samt kjenne terrenget foran og etter. Det
er hans/hennes oppgave å:

1)     sette galoppstegslengden

2)     opprettholde en jevn og stabil rytme

3)     holde linjen

Eksempelvis skal et bredt stigende hinder møtes i et annet tempo enn et smalt hinder etter
et nedsprang. Dette krever at en rytter må ha kunnskap om hvordan de ulike hinderne bør
møtes, kunne planlegge og gjennomføre, for å møte hinder i avpasset tempo. «The rider
need to be able to control without a fight» (Bartle,2004)

Kravet til å kunne regulere tempoet øker i takt med klassekravene. Når grunntempoet økes,
vil tempoforskjellene bli større og dermed mer utfordrende for ekvipasjen. I tillegg må
rytteren generelt klare å «møte hindre» i et høyere tempo.

(«Å møte hinder» er et uttrykk som kan forklares på flere måter, det er et forkortet begrep for
å forklare at rytteren må forberede hesten til hinderet og opprettholde en positiv fremdrift
tilpasset det aktuelle hinderet).

4.5 Klassekrav for tekniske ferdigheter

-          90 cm:

Ekvipasjen må være kvalifisert i henhold til reglementet for å kunne ri en 90 cm. I tillegg er
det behov for grunnleggende tekniske ferdigheter innenfor de ulike delene som feltritt består
av. Dressurprogrammet tilsvarer et LC program hvor ekvipasjene skal beherske alle tre
gangarter i et arbeidstempo med grunnleggende rideveier. Dette innebærer å kunne ri
hesten på volter med 15 m i diameter i trav og 20 meters volter i galopp. Rytteren skal også
vise forlenging av steget både i trav og galopp på langsiden, og rytteren skal kunne ri hesten
inn i et holdt. Sprangprøven består av 7-8 hinder på 95 cm (⅔ av hinderne skal ha maks
høyde) Dette har mye likheter med en 1,00 m - hoppning (LC) i sprang, hvor hinderne er
0,90 - 1,00 m. Sprangbanen i feltritt inneholder en kombinasjon,  mens i sprang kan en lett
kombinasjon komme en gang i mellom.  Terrengprøven inneholder 13-15 sprang på en
distanse på 1400 - 1700 m. Banen består av ulike feltrittshinder inkludert typehinder som
grøft, opp- og nedsprang og vannpassering. Det er ikke hinder som er smalere enn 200 cm.
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-          100 cm:

Ekvipasjen må være kvalifisert i henhold til reglementet
for å kunne ri en 100 cm. Rytteren bør ha automatisert
de motoriske ferdighetene som øvelsene og
oppgavene som de møter krever.  Dressurprogrammet
tilsvarer et LB program hvor voltene nå er 10 m i trav og 15 m i galopp. I tillegg inneholder
programmet sjenkelvikninger fra midtlinjen, flere tempovekslinger og kortere tid til å samle
opp hesten til arbeidstempo i etterkant. Sprangbanen består av 7-9 hinder, derav en
kombinasjon og hinderne er 105 cm høye og bredde på 120 cm (Okser). Tempo i banen er
høyere enn i 90 cm, og banen skal ris i et tempo på 350 m/min. Terrengprøven inneholder
18-25 sprang i en bane på 1800 - 2500 m. Vanskelighetsgraden øker ved vannhinderet,
smale hinder blir inkludert i banen og antall kombinasjoner øker, økt hinderlengde og lengde
på grøfter i tillegg til hindernes fallhøyde i landingen. Alle disse elementene er med på å øke
kravet til tekniske ferdigheter hos ekvipasjen.

-          CCN2*:

Ekvipasjen må være kvalifisert i henhold til reglementet for å kunne ri en CCN2*, samt ha
automatisert de motoriske ferdigheter tilsvarende klassenivåets krav. Dressurprogrammet
tilsvarer et LA program hvor det stilles høyere krav til presisjon. Det gjøres sjenkelvikninger
fra langsiden og det er krav til rygging.  Rytteren skal vise slangelinjer i trav og galopp (med
kontragalopp), hvilket stiller ytterligere krav til tekniske og motoriske ferdigheter.

Sprangbanen består av 10-11 hinder i høyden 115cm hvorav 1-2 kombinasjoner. Dette kan
inkludere en trekombinasjon. Banelengden er betydelig lengre enn tidligere klasser og maks
lengde på en oxer er nå 135 cm.

Terrengprøven inneholder 25-30 sprang på en betydelig lengre bane (2600 - 3120m) i et
høyere tempo. I tillegg blir grøftene bredere, høyde og bredde på hinderne øker og
fallhøyden i dyp landing øker. Enda smalere hinder i økt antall, ofte plassert i relasjon til
andre hindere. Færre antall galoppsteg mellom hinderne gir ekvipasjen mindre tid til å agere,
så teknikk og bevegelser må være automatisert slik at rytteren kan ha fokus på
arbeidsoppgavene sine. Retningsendringer mellom hindere forekommer oftere og bråere, en
ekstra utfordring for opprettholdelse av balanse for ekvipasjen. Balanse trenger vi for å
kunne innvirke og være klar til neste hinder.
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Eks: passende linjer i de ulike klassene fra svenske ridsports banebygger veiledning:

5. Mentale arbeidskrav
Mentale arbeidskrav omhandler ekvipasjens evne til å
håndtere stress, samt å beholde fokus i krevende
situasjoner. I ridning er det mentale arbeidskravet høyt,
og feltritt er definitivt ikke noe unntak.

Jo høyere ferdighetsnivå, desto viktigere blir det mentale (Williams & Crane, 2015). Dette er
ferdigheter som bør etableres tidlig hos en utøver fordi det tar tid å innarbeide og har så stor
betydning både på prestasjon og trivsel. Og det kan trenes!
Mental styrke er ikke et medfødt karaktertrekk. Du kan trene deg selv til å bli mentalt sterk
(Henriksen & Hansen, 2016), gjennom å benytte mentale basisteknikker (blant annet
målsetting, avspenning, visualisering og indre dialog) for å utvikle ulike mentale ferdigheter.
Vi vet at gode utøvere i ulike idretter bruker mentale teknikker for å få ut sitt fulle potensial.
Noen gjennom systematisk trening, mens andre ikke. Fellesnevneren er at de har hatt et
bevisst forhold til det mentale i idretten (Riise m fl., 2013, Norske vinnerskaller).

Kjennetegn på Mentalt sterke ryttere:

5.1 Selvtillit

Det er et gjensidig forhold mellom stor tro på egne evner
og prestasjoner (Weinberg & Gould, 2015). Desto sterkere tro, desto større sannsynlighet for
at du når målene du setter deg. Lav tro kan føre til økt nervøsitet og et snevert syn på
hvordan problemer kan løses, som igjen virker negativt på motivasjonen. Selvtillit er en
kjempebuffer for å takle stress (Riise, 2013).

25



Tro på egne ferdigheter påvirkes av:

Hva Beskrivelse (Bandura, 1997)

Tidligere erfaringer Særlig tydelige suksesser eller feil, mestringserfaringer

Modelllæring At man ser noen gjøre det først

Verbal overbevisning Feks trener eller en annen troverdig kilde som støtter og
oppmuntrer

Følelsesmessig tilstand Nervøsitet, kroppslige forhold og humør kan påvirke troen

Utsagnet fra Peder er fra gull i EM på hjemmebane. Det
viser at vi kan prestere selv med tvil og uro, men vi må
vite at vi har forberedt oss godt, ha en overbevisning
om at vi har lagt en bra plan og ikke minst har en vilje til
å ville følge den planen. Selv om man kjenner på
bekymring og tvil underveis. Man kan handle
selvtillitsfullt selv om man ikke nødvendigvis føler denne selvtilliten (Henriksen & Jacobsen,
2016).

5.2 Motivasjon

Motivasjon er på mange måter basisen i alt vi gjør (Riise m fl., 2013). En sterk motivasjon
gjør at vi får til mer og er en forutsetning for at vi legger ned så mye arbeid og ofrer så mye
som vi gjør. For å lykkes i feltritt må du ha en enorm vilje og indre drive for lykkes. Du må
virkelig elske hester og alt det fører med seg for å orke «å stå i det over tid, også når
resultatene uteblir, og orke å gjøre jobben». Mange utøvere kan ha lyst til å satse, men det
er ikke dermed sagt at de gjør det som kreves eller holder ut over tid (Eriksen, 2020).

Det er tre grunnleggende psykologiske behov hos utøvere som må være oppfylt for å skape
indre motivasjon (Abrahamsen & Gitsø, 2016)

1. Kompetanse- vi trenger å føle oss kompetente og at vi mestrer.

2. Relasjon- vi trenger å føle at vi er en del av noe større som en gruppe og/eller lag.

3. Autonomi- vi har behov for å føle at vi kan bestemme selv og har et valg.
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Målsetting- Et viktig verktøy når man jobber med motivasjon er å sette seg relevante mål
som du opplever som positive og som du ønsker å jobbe mot (Riise m.fl., 2013).

Vi har ulike type mål til ulik bruk som kan bidra til å holde motivasjonen oppe.

Langsiktige mål er viktige for motivasjonen over tid (Pensgaard 2019), og målsettinger bør
være realistiske og kunne brytes ned i mindre delmål underveis. Vi skiller mellom indre- og
ytre motivasjon, hvor ytre motivasjon handler feks om heder og ære for en klasse vi vinner.
Altså at vi gjør det vi gjør for å oppnå noe annet eller unngå noe ubehagelig. Indre
motivasjon handler mer om å utvikle seg selv og hesten og fokusere mer på opparbeidelse
av ferdigheter enn om seieren i klassen. Den indre motivasjonen regnes som mer stabil over
tid fordi det er selve aktiviteten som er motiverende! (Abrahamsen & Gitsø, 2016).

Kortsiktige mål handler om å sette realistiske delmål på veien til langtidsmålet. Målene bør
handle om det du kan påvirke og kontrollere. Dine ferdigheter og forbedringer, hvordan du
trener, hvordan du forbereder deg, gjennomføring av treninger og konkurranser osv.

Visualisering er et viktig verktøy for å skape motivasjon (Pensgaard m fl, 2019). Se for deg
hvordan du vil at fremtiden din skal se ut, hva du ønsker å oppnå og hold det levende for
eksempel gjennom bilder på veggen av mesterskap du ønsker å delta i. Det virker inn på
motivasjonen, særlig når ting er tungt.

Indre dialog handler om hvordan du snakker til deg selv. Dette er utvilsomt den mest
utfordrende basisferdigheten som har vist seg helt sentral for å påvirke selvtillit, motivasjon
og stresshåndtering (Riise m fl., 2014) og konsentrasjon (Weinberg & Gould 2015). Et tips
her er å snakke til deg selv slik du ønsker at en trener eller en god venn skal gjøre. Positivt
og konstruktivt, noe som hjelper deg. I hverdagen kan vi jobbe med å utvikle vår innstilling
og tankesett, men under et viktig treningspass eller konkurranse så er spillereglene
annerledes. Da er det viktig at den indre dialogen handler om oppgaven- og hva du skal
gjøre for å lykkes-heller enn at den er så positiv (Henriksen & Hansen, 2016, Prester under
press).

Sterk Tro og Tiltro- Tiltro til at det du gjør er det riktige for deg er viktig. «Det er viktig å ha
trenere som man stoler på, at de har hatt suksess før og kan knytte sammen teori og
praksis. Du må holde deg til et system over en lengre periode. Det tar tid å skape
resultater!»

Et kjennetegn ved gode utøvere er at de holder seg til planen, uansett om resultatene har
uteblitt en periode. Ved å tro at det er mulig vil du også legge ned mer innsats og tid i
prosjektet, og det er derfor større sjanse for at du lykkes. Vår evne til å finne løsninger, se
muligheter og å ha tro på at det skal løse seg når vi kommer i utfordrende situasjoner,
påvirker vår evne til å handle. Mentalt sterke utøvere viser høy fleksibilitet og sterk
besluttsomhetsevne (Gordin, 2012).
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5.3 Takler motgang

Det kommer både opp- og nedturer for oss alle.
Hvordan en utøver takler dette skiller ofte de beste, og
de som holder motivasjonen oppe, fra resten.
Vinnerskallene er gode på å analysere og ta ansvar for hvorfor det skjedde, for så å lære av
det (Riise, 2013). Det gjelder å lage seg gode strategier for at nedturene ikke skal ta for mye
plass og koste mye energi. Energi vi heller kunne brukt på å bli bedre og ha det bedre, og
husk at det er vi selv som bestemmer hva som skal ligge til grunn for å vurdere suksess! Da
er det viktig at vi velger fornuftig. Det kan være andre ting enn plassering eller ikke.

Oppgaveorientert vs resultatorientert målorientering er to ulike tilnærminger. Gjentatte
undersøkelser blant eliteutøvere har vist seg å ha mye av begge deler, men at
oppgaveorienteringen står sterkest (Riise, 2013). De måler graden av suksess ut fra hvordan
de utvikler seg i forhold til seg selv og innsatsen de har lagt ned og om de opplever å bli
bedre på det de øver på. Fokus på deg selv og dine egne oppgaver gjør deg mer robust til å
stå imot press og håndtere stressede situasjoner. Plassering og hva de andre gjør, får du
ikke gjort noe med, og vil forstyrre deg.

Opplevelse av mestring er svært viktig for motivasjonen, fordi mennesker vil gjøre mer av
det vi vi får til (Riise, 2013). Da må vi definere oppgavemålene våre og vurdere suksess ut
fra det. Særlig er dette viktig for unge uerfarne ryttere, som ikke kan nok til å vurdere egne
ferdigheter og prestasjon annet enn ut av resultatlisten. En utøver bør lære seg å vurdere
egne evner ut fra forbedring av egne ferdigheter, uavhengig av om de vinner eller ikke
(Weinberg & Gould, 2015). «Økt mestringsfølelse gir økt selvtillit!»

5.4 Stress- og spenningsregulering

(Håndterer nerver, negative tanker og følelser)

«Hvis vi kan få kontroll på tankene våre, kan vi få kontroll på kroppen- og omvendt (Hanton,
Mellalieu, Williams, 2015).

Det er mange tanker som kan forstyrre prestasjonsevnen til en rytter. Eksempelvis negative
tanker om seg selv, tidligere erfaringer, hvem som ser på og hva de mener, redsel for ikke å
lykkes, glemme banen, falle av osv. Det er ikke alltid så lett å oppdage sitt eget
tankemønster, men om du analyserer i etterkant vil du etter hvert kunne få et ganske klart
bilde av reaksjonsmønsteret ditt. Det tar tid å endre et tankesett og reaksjonsmønster som
har blitt innarbeidet over flere år, men det er fullt mulig med god innsats (Pensgaard, 2019).

Fysisk- og mentalt spenningsnivå henger tett sammen og påvirker hverandre. Det må vi som
ryttere være oppmerksomme på siden mange hester er svært følsomme for dette. Negative
tanker og følelser kommer ofte når vi opplever stress og press. Stress kan beskrives som
reaksjon på krevende fysisk eller psykisk påkjenning, og det er subjektivt hva som oppleves
som stressende og hvordan man reagerer (Eriksen, 2021).

Stress påvirker vår fysiologiske tilstand, og kan gi økt muskelspenning og forhøyet puls, som
igjen vil påvirke hesten vår. Idretter som stiller høye krav til teknikk og presisjon, spesielt i
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kombinasjon med høy hastighet, er særlig følsomme for høy spenning. Og hva som er det
optimale spenningsnivå er veldig individuelt (Pensgaard m fl., 2019).

I hestesport er det en hest i tillegg med sitt optimale spenningsnivå, som rytteren er nødt til å
forholde seg til. Også for dem er det veldig ulikt hva de trenger ut fra type og i ulike
situasjoner (eks dressur vs terreng) for å prestere best mulig. Dette må vi som ryttere
oppdage og innrette oss etter. Dette kan være nyttig å ta med i betraktningen ved valg/kjøp
av hest.

Forskning og undersøkelser viser at hvis en ikke klarer å takle akutt stress på en konstruktiv
måte, kan dette påvirke prestasjonene (Smith, 1986). Mange utøvere ender opp med å bli
redde for å bli nervøse, hvilket bare gjør det enda verre. Vi bør heller læres opp til å tolke
nervøsitet som noe positivt- selv om det oppleves som ubehagelig. Det betyr bare at vi bryr
oss, at vi er skjerpet og klare for kamp!

Tidligere ble man anbefalt å kontrollere følelser, men dette har mange gått mer og mer bort
fra. Nå handler det mer om å finne ut hva det er som stresser, akseptere og flytte fokus
tilbake til arbeidsoppgaver.

5.5 Konsentrasjon/Fokus “Rett fokus til rett tid”

Konsentrasjon er evnen til å rette oppmerksomheten mot
det som til enhver tid er relevant for situasjonen og blokkere ut forstyrrende elementer
(Gjerset, 2015).

Det er mange uforutsette ting som kan skje, tanker og situasjoner som kan stjele fokuset ditt
vekk fra her og nå og hva du skal gjøre. Refokusering er kritisk å kunne. De beste utøverne
bruker kun energi på det de kan gjøre noe med og som hjelper dem (Gordin, 2012). Utøvere
som vil prestere på et høyere nivå, må lære seg ferdigheter som gjør at de kan håndtere
distraksjoner og “fokusflyttere” (Abrahamsen & Gitsø, 2019). Vi kan utvikle evnen til å
fokusere på relevante oppgaver og konsentrere oss om oppgaven over lengre tid uten at
ytre og/eller indre former for forstyrrelser får påvirke i negativ retning (Pensgaard mfl, 2019).

«Komplisere er ikke bra»- alt til sin tid. Det gjelder å ikke overtenke og analysere for mye i
handlingsøyeblikket. Paralysis by analysis beskriver et fenomen der utøver kan forstyrre
allerede automatiserte teknikker gjennom for mye tenking. Det gjelder å fokusere på hva
man skal gjøre og helhet, fremfor hva man ikke skal gjøre (som ironisk nok ofte fører til det
motsatte) og detaljer.

5.6 Utviklingsorientert og evne til selvrefleksjon

Et sentralt fellestrekk ved «vinnerskallene» er at de søker ut av komfortsonen sin for å
mestre stadig høyere nivå, fordi en av deres viktigste motivasjonsfaktorer er utvikling (Riise
m.fl., 2013). «I feltritt er det så mye uforutsette ting som skjer, så det gjelder å takle å være
utenfor komfortsonen og kunne håndtere den følelsen på en god måte!»

«En rytter trenger å ha en ydmyk innstilling og klare å innse realitetene for å kunne bli
virkelig god». Evnen til å se at det alltid er noe å lære og å se ting fra ulike perspektiver er en
viktig egenskap som kommer med erfaring. Det skal mot til for å erkjenne og være åpen for
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læring og endring. «En rytter som vil utvikle seg må våge å utfordre seg selv og sine egne
sannheter».

Tankesettet vårt påvirker oss når vi deltar i konkurranser, når vi skal lære oss nye ting og
møter nye mennesker (Abrahamsen & Gitsø 2016). De med et lærende tankesett tenker at
uansett resultat så kan jeg sikkert lære noe av det. Det motsatte, fixed mindset (Dweck,
2006), er ofte mer redde for å mislykkes enn av å lære noe og få det til etter hvert. Ofte
videreutvikles dette tankesettet fra en handling (jeg feilet) til en identitet (jeg er dårlig), som
igjen fører til at de vegrer seg for nye oppgaver i frykt for å mislykkes. Vi alle tenderer til å
kjenne på trangen til å trekke oss når det ikke går så bra, men dette er det mulig å trene opp!
De psykologiske ferdighetene kan utvikles gjennom mental trening, og er et redskap til å
utnytte dine fysiske ressurser (Pensgaard & Hollingen, 2019).

Feltritt er en sport man kan konkurrere i lenge og der erfaring er en viktig nøkkel.
Tålmodighet er viktig fordi det krever langsiktig planlegging og en enorm vilje til å ville utvikle
dine mentale evner, din sits, timing og koordinasjon osv.

“En satsende rytter må ha en enorm vilje og dedikasjon for å prioritere, være ydmyk og hele
tiden søke kunnskap og utvikling. De må ha selvinnsikt, være nysgjerrige og sultne på ny
lærdom og fremgang. Motivasjonen må komme innenfra, og for at den skal vare må
tankesettet være rettet mot utvikling heller enn resultat” - Andrew Hoy har deltatt i 8
Olympiske leker, og beskrives som en person med fokus på utvikling og en enorm søken
etter å lære mer. Dette gir motivasjon gjennom mange år, både i suksess og ved motgang.
Feltritt er komplekst, og det er så mye som skal læres og utvikles. Tålmodighet er viktig for å
holde motivasjonen oppe og jobbe langsiktig slik at man vet og forstår at man er på vei til
noe mer.

5.7 Klassekrav til mentale ferdigheter

Psykiske egenskaper/ Mentale ferdigheter er ulike, basert på utøverens personlighet, alder
og ulik erfaring. I de lavere klassene vil det være fokus på å lære

-          90 cm:
Ekvipasjene som rir 90 cm trenger å opparbeide seg rutiner og lære seg selv, sine tankesett
og reaksjonsmønstre å kjenne. De mentale teknikkene, som nevnt over, skal prøves ut,
innarbeides og trenes på slik at rytterens mentale ferdigheter kan utvikles. Dette tar tid, så
det gjelder å starte så tidlig som mulig.

-         100 cm:
Ekvipasjen har litt mer erfaring med stevne situasjonen når de rir 100 cm. I denne klassen
presenteres de fleste ulike type hinderne i mange ulike settinger, så dette er et nivå det er
viktig å ta seg god tid på og å være tålmodig! Da kan ekvipasjen opparbeide seg mye og
verdifull rutine. Her skal det bygges selvtillit og erfaring!

-         CCN2*:
Nå har ekvipasjen betydelig mer rutine, og flere arbeidsoppgaver begynner å automatiseres.
Samtidig kommer det flere kombinasjoner og ytterligere smale hinder som stiller særlig

30



høyere krav til konsentrasjon og fokus. Treningen må trappes opp i takt med de andre
kravene og det vil kreve en sterkere indre motivasjon for å “orke å gjøre jobben”.
Denne klassen er også mesterskapsklasse, og mesterskap kan for mange gi
prestasjonsangst.

6. Sosiale ferdigheter
Evnen vi har til å omgås andre, tåle påvirkning fra andre, samarbeidsevnen, engasjement,
ærlighet og evnen til å samhandle med andre mennesker, er egenskaper som kommer godt
med i en sport hvor man er avhengig av andre for å kunne utvikle seg optimalt.

En persons evne til å takle sin relasjon til andre mennesker er viktig i sosial sammenheng.
Og selv om feltritt regnes som en individuell idrett, foregår mye i settinger der andre
mennesker er involvert. Man blir ikke god alene. Det å ha et godt og stabilt nettverk over tid,
ser ut til å være en viktig forutsetning for læring (trenere, erfarne hestefolk osv), hestevelferd
(hovslager, veterinær osv) og generell god prestasjonsutvikling (rytterens utvikling og
prestasjoner).

6.1 Relasjonskompetanse

“At jeg er der det skjer, er utadvendt og glad gjør det lettere for meg å knytte kontakter i
miljøet som åpner mange dører for meg”. Relasjonskompetanse er det som gjør at vi får
kontakt med andre mennesker og kan samhandle. Denne ferdigheten kan i stor grad læres
gjennom trening (Spurkeland, 2012). Både utbyttet av trening og resultatene i konkurranser
blir påvirket av forholdet mellom utøver og miljøet rundt, som for eksempel trenere, familie
venner, skole osv.

Vi vet at gode relasjoner kan øke motivasjonen til utøvere, og vi vet at sosial støtte er en
viktig stressbuffer (Abrahamsen & Gitsø, 2016). Og senere i rytterkarrieren kan det å være et
“vinnende og positivt vesen” som folk ønsker å samarbeide med og som gir større
muligheter for sponsorer og samarbeidspartnere.

6.2 Ridning som lagsport

Ridning er i utgangspunktet vurdert som en individuell idrett, men alle som driver med hest
vet at det er to individer som skal jobbe sammen, hest og rytter. Denne relasjonen må være
bygget på gjensidig tillit og respekt, være preget av harmoni og kan sees på som et
vennskap. Tillit er flyktig og må hele tiden vernes om og ivaretas. Mange kjente ryttere og
trenere har uttalt at dersom tillit mellom hest og rytter er sårbart, og at det er vanskelig, om
ikke umulig, å få den 100 % igjen hvis den først er ødelagt. Dette betyr at vi som ryttere hele
tiden må sørge for gode og riktige valg på vegne av hesten vår og ikke utsette den for noe
som kan føre til at denne tilliten rokkes ved.

I tillegg til samarbeidet med hesten, er vi som individuelle ryttere også del av et større
fellesskap og miljø. I mesterskap kan vi også komme til å være en del av et lag. For at laget
som helhet skal kunne prestere godt, må hver og en utøver kunne levere. Vi vet at  felles
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målsetting, rolleavklaring, problemløsning og
relasjoner er viktige elementer for å få et team til å
prestere i idrett (Abrahamsen & Gitsø, 2019).

7. Rammebetingelser/andre krav:
Rammebetingelser beskriver de forutsetningene en
ekvipasje har for å trene og konkurrere. Innenfor
ridning vil dette inkludere elementer som treningsmiljø,
treningsmuligheter, økonomi, trener(e), støtteapparat,
hest.

7.1 Hestemateriell - valg av riktig hest

En rytters tilgang til en egnet hest vil påvirke utvikling
av ferdigheter. Det er viktig at en uerfaren rytter har en
erfaren hest å lære fra og at denne hesten er positiv og ønsker å hoppe hinderne. De
rytterne som har tilgang til flere hester, får mulighet til større mengde og variasjon i trening
av rideferdigheter. Hesten må være sunn og frisk slik at rytteren får trent mest mulig
kontinuerlig, samt at hestevelferden alltid kommer
først.

7.2 Treningsmuligheter

Ekvipasjens treningsmuligheter påvirker hvor
systematisk ekvipasjen kan jobbe med det de skal
trene på. I et land med snø og vinter tilsier dette
tilgang til å trene med godt underlag hele året
(ridehall), samt tilgang til terrengbaner for å trene i
terrenget. Det vil også være en fordel å kunne reise til
flere ulike terrengbaner for å trene på ulike hinder og
baneforhold. Der det er gode anlegg, blir det ofte gode
treningsmiljøer og utøvere (Gjerset, 2015).

7.3 Treningsmiljø

“Et godt treningsmiljø for meg handler om trygghet, at alle ønsker hverandre gode. At man
har respekt for hverandre og snakker TIL hverandre og
ikke OM hverandre. At man kan inspirere hverandre,
lære av hverandre  og la seg selv bli inspirert”.
Miljøet vi oppholder oss i, er en viktig inspirasjonskilde
til videre satsing, og det former oss som mennesker og
idrettsutøvere. “Det at vi var en hel gjeng fra et relativt
lite område som valgte å satse på sporten, gjorde at vi
ble inspirert av hverandre og drev hverandre
fremover”.
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Flere trekker frem viktigheten av å vokse opp og å være del av et godt miljø. Det gir rom for
læring, inspirasjon og sosial trygghet.
“Det å omgi seg og trene sammen med ryttere på samme nivå eller over, gjør at jeg kan lære
gjennom å observere. Jeg ser hvordan de løser ulike hester, oppgaver og hvordan de
posisjonerer seg. Jeg ser hva neste vanskelighetsgrad innebærer, noe som gir meg
inspirasjon til videre satsing”.

“Kjennetegnet ved en god prestasjonskultur er at du
blir bedre når du kommer inn i den” - K. A. Aamodt
Det norske alpinlandslaget er virkelig et godt eksempel
på hvordan kulturbygging i et miljø over tid har hatt
stor betydning for utviklingen av sporten. Deres kultur er preget av gode verdier og
holdninger til trening, samhold og lagånd, samt tro på egne ferdigheter.
“Vi er konkurrenter akkurat i de sekundene vi selv kjører, utover det fungerer vi som et lag
hvor vi deler informasjon og alle hjelper alle. Alltid.”- Axel L. Svindal.

Det å være en del av et godt miljø gjør det også lettere å samarbeide om praktiske ting som
treninger, stevner osv. Dette skaper flere muligheter for satsing, en følelse av tilhørighet og
at man er del av noe mer, som vi vet virker motiverende.

7.4 Økonomi

Det er nødvendig med økonomiske midler for å kunne konkurrere og satse innen feltritt.
Samtidig så er det mulig å være fornuftig ved å samkjøre til stevner, og mye utstyr kan godt
kjøpes brukt. Veldig gode hester kan være kostbare, og mange ryttere trenger bare en god
nok hest som er positiv. Det gjelder å se mulighetene heller enn alle begrensningene. Det
finnes flere eksempler fra ridesporten hvor svært suksessfulle ryttere har jobbet seg opp på
internasjonalt nivå uten å ha de store økonomiske ressursene i bunn. Relasjonsbygging er
viktig, og å være på rett sted til rett tid. Det gjelder å
jobbe hardt og tenke langsiktig.

7.5 Trener (-e) og støtteapparat

Trygge, gode trener/utøver relasjoner er tydeligvis
viktig for godt samarbeid og motivasjon. Her er noe av
det som kom frem i intervju rundene: “Det var først da jeg fikk en trener som jeg følte så
meg, var engasjert og investerte tid i meg, at jeg ble motivert til virkelig å jobbe!”
“En god trener for meg er en som ser meg og som viser at hun/han tror på meg! Det må
være en trygg relasjon som bygger på tillit og gjensidig respekt. Han/hun må være ærlig og
tørre å utfordre meg, og vi må kunne diskutere og sparre. Det må være åpenhet for at det
kan finnes flere løsninger, og det må være individtilpassede treninger som får fram det beste
i meg og hesten!”

“Tilgjengelighet og god kommunikasjon er viktig! Også når ting går dårlig. Og forutsigbarhet i
treningshverdagen. De må være oppdatert på baner og det tekniske, slik at jeg vet at jeg
kommer forberedt til det som møter meg på stevner.”
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Kort fortalt foretrekker de fleste utøvere (det finnes unntak) en leder som skaper struktur, er
tilpasningsdyktig, lyttende og ser hele personen- ikke bare hva utøveren presterer på trening
og i konkurranser (Abrahamsen & Gitsø, 2016). Det er viktig for en god dynamikk at treneren
snakker med alle i teamet, også andre trenere og foreldre. En feltrittsrytter forholder seg ofte
til flere ulike trenere, og god kommunikasjon mellom alle parter vil kunne bidra til økt
forståelse, tilrettelegging og prestasjoner.

I tillegg trengs det et godt og velfungerende støtteapparat med hestepassere, foreldre,
veterinærer, hovslager osv. Det er mange mennesker som er involvert i et team, og det er
fire faktorer som er sentrale for at dette skal fungere godt; en felles oppfattelse av målet,
rolleavklaringer (hvem skal gjøre og ha ansvar for hva), problemløsning (identifiser og finn
løsninger) og relasjoner (Abrahamsen & Gitsø, 2016).
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