REPORTAGE Island

Hästarna själva är den
bästa reklamen
TEXT:

Sigbrit Mattsson

Hästarna töltar med bra
fart och vi njuter av den
vackra naturen. Till höger
om oss breder en björkskog ut sig, lik dem i norra
Sverige, till vänster forsar
floden och allt omges av
snöklädda berg. Det känns
magiskt att rida dessa
trygga hästar och samtidigt uppleva en fantastisk
natur. Ibland stannar vi i
en fin glänta och låter hästarna pusta ut och då får
även vi en välbehövlig vila.
Vi som kommit till
Island för att rida är 10
ryttare från Sverige och de
flesta av oss är inte alls
vana att rida islandshäst
utan främst den svenska
varmblodiga ridhästen,
som den numera heter
(tidigare svenskt halvblod). De är betydligt större, ofta ”nerviga” och mer
oberäkneliga. Därför
känns den här ridningen
extra spännande och
avkopplande.

28

gångart, tölt, trav, skritt, tölt, öka,
minska, trav, halt o.s.v. Jag kan ju erkänna att jag var inte alls överens med min
häst på väg till ridhuset, men efter lektionen fungerade det riktigt bra.
Vi var uppdelade i två grupper och
de som ridit i ridhuset på förmiddagen
red ut på tur på eftermiddagen. Nästa
dag fick vi först rida ute på en ridbana
med samma typ av träning som dagen
innan. Sedan red vi på ovalbanan där vi
fick rida snabb tölt. Det var riktigt kul
och några fick till det riktigt snyggt
med höga benlyft. Det är otroligt så
mycket vilja och kraft det finns i dessa
hästar. Det är väl därför de inte heller
känns så små att rida, som man kan
tycka att de ser ut när man står på
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”Bästa marknadsföringen är att låta vana
ryttare rida bra hästar”
Svenska Sandra Marin som sedan mer än femton år är bosatt på
Island, har genom årens lopp ofta funderat på hur man skulle kunna
hitta nya sätt att marknadsföra islandshästen.
Att vi kom hit beror på ett par från
Uppsala (Heleen och Thomas) som
anordnat resan. De har blivit frälsta i
det här med Island och islandshästar.
De har nu tre egna islandhästar, varav
en finns här på gården Hléskógar där vi
är, hos Sandra Marin och Raggi Stéfansson utanför Akureyri på norra Island.

Heleen, Thomas och Sandra hade
ordnat en fint program åt oss. Det var
ett nytt upplägg där vi första dagarna
fick rida lektioner. Först kändes det ”så
där” att komma till Island och rida i ridhus, men det visade sig vara helt fantastiskt bra. Vi fick verkligen lära oss att
rida hästarna och växla tempo och

– Första kontakten med islandshästar för de flesta i Sverige, är genom turridning,
säger Sandra. Dessa snälla tålmodiga hästar är naturligt och också fantastiska
ambassadörer för rasen, men av förklarliga skäl har själva ridningen sina begräsningar.
Jag har funderat på att det borde finnas möjlighet även för duktiga ”storhästryttare” att få prova på riktigt bra ridhästar, så att de kan känna vilken kapacitet och
power en välriden islandshäst kan bjuda på!
Tillsammans med vänner från Sverige, Heleen och Tomas Bjerner (på bilden),
kläcktes idén om att bjuda in en grupp ”storhästryttare” på en kursvecka på Island
till ett subventionerat pris. Tanken var att erbjuda lektionsridning varvat med uteritter så att ryttarna verkligen kunde lära sig att ta tillvara på hästarnas kapacitet.
Tomas och Heleen har sina två islandshästar uppstallade i ett ”storhäststall”
utanför Uppsala och har därigenom många kontakter bland halvblodsryttare.
Det tog inte lång tid förrän ett tiotal ryttare nappade på erbjudandet och reste
till norra Island, vilket ni kan läsa om i artikeln här intill. Och i början av augusti
var det dags för den andra gruppen med svenska storhästryttare som b la bestod
av flera lärare från Strömsholm och aktiva tävlingsryttare och tränare inom fälttävlan, hoppning och dressyr.
Och riddagarna blev en succé. Många vanliga fördomar om islandshästar tillintetgjordes hos deltagarna och ersattes av förvåning, respekt och förtjusning!
– Det var en utmaning och viktigt för mig att det skulle bli bra på alla sätt. Men
det träffade mitt i prick och jag är jättenöjd med den glädje och feedback vi fått
från dessa ryttare och deras upplevelse av islandshästen. Framförallt vad gäller ridbarhet och utbildningsnivå, säger Sandra.
– Det är naturligtvis omöjligt att se konkreta resultat efter bara en säsong säger
Sandra, men jag har en känsla av att detta kan bli något på längre sikt. Vi behöver
hitta nya målgrupper. Om fler duktiga ryttare och etablerade ”storhästmänniskor”
får möjlighet att testrida islandshästar med god utbildnings- och gångartsnivå, är
hästarna själva den bästa marknadsföringen!
Text MvL
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marken. Efter lektionen var det uteritt
på andra hästar. Lektionerna gjorde att
man fick ut så mycket mer av ridningen, än att direkt rida ut i naturen.
Följande två dagar var vi på en fantastiskt vackr tur då vi följde floden in
i en dalgång. På eftermiddagen lämnade vi hästarna i en hage och åkte hem
till gården. Nästa dag fortsatte vi vår
tur, den här gången hemåt. Då red vi
bland annat över floden och det var
både ganska djupt och strömt. Lite
Josefin Höijer provar på att rida islandshäst i kursform på Island. Hästen heter Hrafn frá
Efri-Raudalaek.

Slutligen några reflektioner
från deltagarna:

”Jag har underskattat islandshästarnas kapacitet”
För ett år sedan blev jag inbjuden
av Lars-Gösta Naucler att få följa
med till Island och rida med ett
antal personer som har ett
gemensamt – hästar. Med oss var
också Sveinn-Aki Ludvigsson,
islänning, ägare, uppfödare av
islandshästar boende i Reykjavik
och god vän sedan många år till
Lars-Gösta.
Vi åkte till Island med blandade känslor
och förväntningar.
Varför åker man till Island en hel vecka
för att rida islandshäst när man rider
storhäst på hög nivå flera dagar i veckan
på Stora Ekeby Ridklubb? Vad kommer
jag att få ut av ridningen när hästarna är
så små att fötterna nästan släpar i backen?
Men jag har alltid haft ett stort naturoch djurintresse och ville därför gärna se
mer av landskap och inte minst få se
islandshästar i sin hemmamiljö.
Vi var en grupp med god ridvana fast
med olika erfarenheter inom hästnäringen, alltifrån ridskolechefer till fälttävlansryttare på landslagsnivå.
Vi samlades i stallet och gick igenom
om persedlar och hur hästarna fungerar
i flock och enskilt. Hur man rider
islandshäst och vad vi skulle tänka på och
vad det innebär att vi skulle rida med en
flock.
Sandra tog god tid på sig att plocka ut
hästar till oss. Så här i efterhand så förstår jag vikten av att det blir bra från
början. Med tanke på gruppens breda
erfarenhet och vana med hästar så var
nog inte uppgiften alldeles enkel.
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skrämmande, men alla kom över tack
vare lugna fina hästar, men vi blev mer
eller mindre blöta.
Vi hann även med en hel del sightseing och vi hade verkligen en helt
underbar tid på Island, med trevligt
umgänge, god mat och härlig ridning.
Sandras hästar var så fina, trygga och
välutbildade och det var nog flera i vår
grupp som fastnade för det här med
islandshäst och kommer att fortsätta
med det hemma också.

”Över förväntningarna, roligt med
mycket ”power”, härlig känsla att på slutet kunna påverka mer.”
”Lektionerna var bra för att lära sig
rida islandshäst ”på riktigt”. Roligare än
stor häst. Lättsammare hantering av
hästen. Inget bråk mellan hästarna. Full
pott!”
”Tölten är den stora skillnaden och
att de har mer motor. Det kändes ibland
lite för fort. Gillade bättre lite långsam-

Kristina Nord från Uppsala och Saxi frá Saudanesi. Till vardags rider Kristina spanska
hästar och svenska halvblod.

mare tölt. Trygga hästar.”
”Hästarna känns inte alls så små som
de ser ut från marken. Det är mycket
tryck och de orkar massor. De är så ridbara och har lätt att växla mellan olika

gångarter. Jag gillar att hästar som inte
passar in i verksamheten rensas ut.”
”Hästarna är mysiga, lugna, fina,
lätthanterliga, stadiga på foten och går
fram överallt!”
∑

Artikelförfattaren Maria Dellham på stoet Fluga frá Sámsstöðum.

När vi hämtade hästarna från hagen
kände jag en värme sprida sig i hela
kroppen, det var en mäktig syn att se alla
hästarna, hovarnas tramp, suset och hur
hela backen vibrerade när de passerade.
Utan överdrift kan jag säga att jag
underskattat islandshästarnas kapacitet.
Vi fick Sandras förtroende att leda och
styra flocken. När några ”utbrytare” ville
förbi och att jag med min röst och ridning kunna styra tillbaka hästarna samtidigt att hålla tempo för resten av flocken. En utmaning med en fantastisk känsla
hur människa och häst samarbetar.
Också förvånande hur lättsamt hästarna
svarade på hjälperna och så otroligt god-

modiga i både ridning och hantering.
Efter några mil på hästryggen så blev
det tydligt hur olika hästarnas karaktärer
är och hur nära de vill vara människorna.
När vi stannade för lunch så satt vi mitt
bland hästarna och de var nyfikna och
sökte kontakt.
Jag kan bara säga att efter de här dagarna på dessa underbart fina hästar så
kommer jag med all säkerhet rida
islandshäst igen vid första bästa tillfälle!
Maria Dellham, Västerås.
Storhästryttare och ordförande
i Stora Ekeby Ridklubb.
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