
VECKANS ÖVNING LÖRDAG V. 38 – TORSDAG V. 39 

 

Tema:  Dressyr: Övergångar och tempoväxlingar. 

  

Övning: ”Evighetsbana” som går att variera helt efter gruppnivå och behov.  

   

Allmänt:  Teori att bygga in på olika nivå: Hästens gångarter (vilka är de, 

register inom, etc). Prova i uppvärmningens skritt att rida i olika 

tempon – sätt namnet (tempoväxling) på det efter upplevelsen av 

det. Likaså övergångar – benämn det efter att det är testat, för bästa 

möjliga förståelse. Teoretisk förståelse även för ryttarens hjälper på 

olika nivåer, vilket också blir en fortsättning/repetition från förra 

veckans övning = bra! Hur används ryttarens hjälper i tempoväxlingar 

– jämfört med hur de används i övergångar = En viktig kunskap! 

 

Banskiss:   

 

 



 

Hästis/nyb: Banan rids bäst utan volten vid C. Den sträckan blir istället 

”uppsamlingsplats”. Börja banan vid M. Skritta igenom 

samtliga vägar (gå före). Låt eleverna – släpps nu iväg 

med lite större avstånd - skritta vägarna igen. Nästa 

runda; lägg till (långsam) trav B-E. Nästa runda; lägg till 

(långsam) trav F-H. Nästa runda; fortfarande långsam 

trav B-M, men öka traven F-H ”trava så snabbt du kan”. 

Eventuellt det sista 2 ggr. 

  

Hästis teori: Fortsättning på hästens delar. De får små lappar med 

namn på hästens delar, ska sedan tillsammans lista ut var 

på hästkroppen de ska sitta och klistra dem rätt. 

 

Fo/M1: Som hästis/nyb. Men med mer egen inverkan (hjälperna). 

Öva nedsittning i den långsamma traven. 

 

M2: Beroende av status på respektive M2-grupp kan övningen 

ridas mer åt M1-hållet eller mer åt M3-hållet. Känn av! 

 

M3/M4/M5: Efter skritt i båda varv, börja att skritta igenom banan 

inklusive båda volterna. Första gången på led, andra 

gången släpp iväg med stora avstånd så att övningen 

sedan kommer att ridas i avdelning utan tät; påtala det – 

dvs från att detta skett har de ansvar att tänka som i 

avdelning utan tät. 

 Utvecklad variant av övningen för (M2)M3/M4/M5: 

 Skritt M-B 

 Arbetstrav B-E (lägg ev. in skrittsteg över X) 

Långsam/nedsuttet. 

 Skritt E-K 



 Arbetstrav K-A, till voltens ingång. Skritta volt. 

 Arbetstrav A-F, börja i voltens utgång. 

 Mellantrav F-H; tala om vikten av ordentliga 

hörnpasseringar både före och efter, hur man förbereder 

och samlar ihop en ökning. 

 Arbetstrav H-C, till voltens ingång. Skritta volt. 

 Arbetstrav C-M 

 

 Lägg på en sak i taget, så som vid de mindre rutinerade 

grupperna. Lägg till arbetstraven först, befäst. Lägg sedan 

till mellantrav, dock ej för många gånger/för snabbt/för 

obalanserat. Tala om vikten av att känna sin gräns för 

ökning, det ska (för dessa grupper) inte ”bara gå fort”. 

 

 Ta skrittpaus på fyrkantspåret då och då. Övningen är 

byggd så att varvbyte inte behövs, men det kan även 

fungera att göra det! 

 För de högre grupperna kan man även vid något/några 

tillfällen byta mellantraven mot galopp. Just den detaljen 

kan göra behovet av en riktig galoppfattning tydlig. Dvs. 

om man ger samma hjälper som för mellantrav så blir det 

mellantrav igen. Lärdom; Vill man ha ett annat resultat 

måste man göra annorlunda arbete! 

 

Vuxen:  Som M1/M2 ungefär. 

 

 


