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Hesten skal være 
afslappet og 

klar på opgaven
Når man stiller sin hest til kåring, hvor den skal løsspringes, handler det ikke om at komme 

med den hest, der springer højest og tipper mest bagi. Det er derimod den hest, der 
kommer med ro, overblik og et velafbalanceret spring, som opnår den bedste bedømmelse, 

fortæller Johnny Hansen, som er talsmand for Dansk Varmblods springkommision

Bøgegården Gladiola e. Bøgegården’s Graf’s Stakkato/Bøgegårdens Apollo (opdr. Stina og Jørgen Schmidt), født i 
2012, er en af de mest succesfulde heste i Dansk Varmblod. Hingsten var praktisk og afbalanceret i forbindelse med 
løsspringningen ved forbesigtigelsen i 2014. Han er siden blevet kåret og udnævnt til fløjhingst i forbundet, ligesom 

han i både 2020 og 2021 vandt danmarksmesterskabet for seniorryttere med Lars Nørgaard Pedersen i sadlen. 
Foto: Ridehesten.com/Annette Boe Østergaard
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TEKST: ANNIKA KNUDSEN LORENTSEN, AKL@RIDEHESTEN.COM

Hvad enten man stiller en 2,5 års springhingst til forbe-
sigtigelse eller kommer med sin hoppe på 2, 3 eller 7 år 
til kåring med løsspringning, så er det vigtigt at forberede 
hesten godt. En velforberedt hest har større sandsyn-
lighed for at opnå en god bedømmelse, da dommerne 
bedre kan vurdere den korrekt. 
– Hesten skal have en vis grundkondition, når man stil-
ler den til kåring. Hvis man f.eks. har en 2-års, som man 
gerne vil gøre klar, er det vigtigt, at man træner den kor-
rekt og kommer tidligt i gang med moderat og regelmæs-
sig træning. Det kan måske være ved at arbejde med den 
tre gange om ugen, hvor man har den løs i ridehuset eller 
longerer den, forklarer Johnny. 

Væn hesten til løsspringning
En af de vigtige sessioner i forbindelse med en kåring af 
en springhest er løsspringningen. Her skal hesten vise 
sine evner på forhindringerne, og den bliver bedømt på 
sin smidighed, teknik og kapacitet. 
– En god forberedelse af hesten gør, at vi som dommere 
bedre kan vurdere hesten korrekt. Med god forberedelse 
tænker jeg på, at man skal gøre hesten tryg og afslap-
pet i forhold til opgaven. Det gælder ikke om, at hesten 
springer helt vildt højt over forhindringerne, men derimod 
om, at hesten viser sin teknik korrekt, forklarer Johnny og 
fortsætter: 

Det er vigtigt med en god løbegang, så hesten let kan overskue, hvordan den skal  
komme rundt på løsspringningsbanen. Foto: Ridehesten.com/Jørgen Bak Rasmussen

Der er en misforstået 
opfattelse omkring, at 
hesten skal springe så  

højt som muligt  
JOHNNY HANSEN

– Derfor er det også en god idé at træne hesten på løs-
springningsbanen derhjemme. Her vil jeg anbefale, at 
man starter med at sætte løbegangen op og lader he-
sten trave og galoppere rundt på begge volter, inden man 
går i gang med springningen. Når man skal i gang med 
springningen, så vil jeg anbefale, at man sætter C’eren 
op fra den klassiske løsspringningsbane. Når hesten er 
vant til den, kan man sætte B’eren op og til sidst A’eren. 
Grunden til, at man skal gøre det i den rækkefølge er, at 
hesten så ser det nyeste spring først, når der kommer flere 
forhindringer, mens den kan trække på det spring, som 
den er tryg ved: C’eren, som den har sprunget fra start. 
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Forhindringerne skal ikke være høje
Johnny fremhæver, at der ikke er grund til, at hesten 
skal springe tårnhøje forhindringer, når man træner løs-
springning. 
– Hesten behøver ikke springe højt. Hvis man f.eks. har 
en 2-3 års, som man er ved at forberede, så behøver 
man ikke træne den på mere end omkring 1 meter. Det 
er ikke højden på forhindringen, der er afgørende, men 
derimod hestens form og teknik hen over forhindringen. 
Derfor handler god træning om at lade hesten finde et 
system, forklarer Johnny og fortsætter: 
– Den skal springe regelmæssigt og bevare en rolig ga-
lop, når den kommer ind i serien. Det er vigtigt, at man ikke 
jager hesten for voldsomt, men derimod guider den stille 
og roligt. Hvis man øver en masse små spring i rolige om-
givelser, bliver hesten afslappet og tryg ved situationen, 
og på den måde, kan den bedre vise sine egenskaber. 

Drop hjælpemidlerne
Hesten skal vise sine naturlige egenskaber, og man skal 
som hesteejer altså ikke forsøge at fremprovokere et 
større spring. 
– Der er en misforstået opfattelse omkring, at hesten 
skal springe så højt som muligt. Når man kun tænker på, 
hvor kraftigt hesten springer, så går det udover dens smi-
dighed og galop. Det er negativt, hvis hesten springer 
for voldsomt, og man skal altså ikke være bekymret for, 
at hesten laver et nedslag eller to. Hvis det er tilfældet, 
ser vi på, hvordan hesten reagerer på, at den har lavet et 

Jo mere korrekt  
hesten er bygget,  

jo større er chancen 
for, at den har en  

god ridelighed 
JOHNNY HANSEN

Johnny er faglig talsmand for springkom-
misionen i Dansk Varmblod og medlem 
af avlsledelsen. Han har masser af er-
faring indenfor bedømmelse af spring-
heste i avlsforbundet og er fast inventar 
ved forbundets arrangementer. 
Foruden sit engagement i Dansk Varm-
blod er Johnny springtræner, ligesom 
han mange gange har ageret dommer 
ved blandt andet Dansk Ride Forbunds 
championater for ungheste i springning. 
Johnny har ligeledes et utal af stævner 
på CV’et.

O M  J O H N N Y  H A N S E N

›››

Foto: Ridehesten.com/Jørgen Bak Rasmussen
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I 2022 bliver Dansk Varmblods Eliteskue 
afholdt i forbindelse med VM i Herning, og 
Johnny Hansen fortæller, at han håber, at der 
møder mange springheste op til kåringerne 
landet over, så de kan samle det bedst mu-
lige hold at fremvise ved VM. 
– Vi vil rigtig gerne se mange til 2-års be-
dømmelserne og til kåringer, så vi kan samle 
et rigtig godt hold, vi kan fremvise til elite-
skuet i forbindelse med VM 2022. Vi ser, 
at det mere og mere er rytterne, der avler 
springheste, og de kan godt have en tendens 
til at gemme hestene væk, til de kan rides på. 
Vi håber dog, at mange af de heste vil møde 
op til vores arrangementer i 2022, for vi får 
ikke bedre platform at fremvise vores spring-
hesteavl på end ved VM i Herning. 

H Å B E R  PÅ  E T  
G O DT  H O L D  I  2022

nedslag, mere end vi ser på det faktum, at den har lavet 
nedslaget. Der er ingen grund til at bruge hjælpemidler, 
når man træner løsspringning. Heste, der starter deres 
karriere med alverdens gamacher eller lignende på bag-
benene, og som bliver presset for meget fra start, har 
en tendens til at lande på næsen og måske falde i trav i 
landingen, forklarer Johnnny.
En hest, der er stresset, når den skal springe rundt på 
løsspringningsbanen på grund af forkert træning, har 
altså et dårligt udgangspunkt. 
– De unge heste kan i forvejen blive stressede over at 
skulle springe i nye omgivelser, som de skal gøre ved 
kåring, og derfor er det ekstra vigtigt, at den er tryg ved 
opgaven, den møder. 

Bedømmes ud fra deres alder
– Det er vigtigt at understrege, at vi altid bedømmer he-
stene ud fra deres alder. Det er derfor helt normalt, at vi 
stiller flere krav til en ældre hest, som har haft mulighed 
for at få mere erfaring. En ung hest har naturligt ofte en 
dårligere balance og er mere usikker, og det tager vi også 
højde for i vores bedømmelser. Det skal dog også under-
streges, at en ung hest, der får tildelt en høj karakter, ikke 

En god 
springhest er 
velsammensat, 
springer 
med ro og 
overblik og går 
intelligent til 
opgaven 
JOHNNY HANSEN

Det er vigtigt, at der er nok hjælpere i forbindelse med løsspringning, og 
piskeførerne skal have en god føling med, hvordan de skal hjælpe hestene. 
Foto: Ridehesten.com/Annette Boe Østergaard

nødvendigvis bliver S-hest, da det er dens niveau 
ud fra dens alder, som er afgørende for karakteren. 
Kort sagt forventer vi, at hesten har mere overblik 
jo ældre, den er. Det handler igen ikke om, at den 
skal kunne springe tårnhøjt, men at vi forventer, at 
en ældre hest er mere tryg ved og klar på opgaven. 

Eksteriøret er også vigtigt 
for en springhest
Et godt eksteriør har stor betydning for hestens 
springevner, og derfor skal man som avler i høj 
grad tænke på at avle mod et bedre eksteriør. 
– Før i tiden sagde folk, at det var ligegyldigt, hvor-
dan en springhest var bygget, bare den kunne 
springe. Sådan er det ikke mere. Forhindringerne 
er blevet højere og banerne teknisk sværere. Ba-
nerne skal rides i et højere tempo, og alle disse 
faktorer betyder, at hesten skal være meget ride-
lig. Jo mere korrekt, hesten er bygget, jo større er 
chancen for, at den har en god ridelighed, forklarer 
Johnny og tilføjer: 
– Kort sagt er en god springhest velsammensat, 
den springer med ro og overblik, og så udviser 
den en intelligent tilgang til springningen, hvor den 
disponerer godt over sine kræfter og ikke bruger 
unødig styrke på at springe højere end nødvendigt. 
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