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Det er simpelt og alligevel kan det være så svært at lære hesten hvordan 
man går op i en trailer. For at det skal lykkes er de væsentligste ingredien-

ser i træningen: God tid, forberedelse og tålmodighed.
■ Tekst Ute Lehmann Foto Ute Lehmann

En stor udfordring for mange ryttere er, at 
få hesten overtalt til at gå i traileren – i det 
mindste at følge efter, når ejeren går forrest 
men allerhelst bare selv gå op helt alene, 
sådan at vi kan stå ved siden af rampen og 

lukke bagbommen bag ved den. Efter min 
erfaring er en afgørende faktor i processen, 
at rytteren først og fremmest udvikler en 
empatisk forståelse for hestens afvisende 
holdning over for traileren.
Som fl ugt- og byttedyr er hestens overle-
velse a  ængig af, at den til et hvert øjeblik 
kan vende rund og tjekke omgivelsen for 
evt. at fl ygte. I en lille rum som en trailer 

er dette ikke muligt og det kan skræmme 
mange heste, som simpelthen ikke føler sig 
tryg i dette set up.
Omvendt er det heller ikke en speciel stor 
hjælp for hesten, hvis ejeren bliver top 
stresset og ked af det og synes, at det hele 
er frygtelig synd for hesten – og afviser an-
vendelsen af en hver form for pres.
Kontakt på rebet i grimen og et let tappe 
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signal med pisken på bagparten er også 
pres – og det, der er afgørende er, at vi ser i 
øjnene, at hesten vil blive sat under pres på 
en eller andet plan. Dog er det vores ansvar, 
at holde det anvendte pres på et niveau, 
hvor hesten føler sig opmuntret og motive-
ret til at bevæge sig og ikke går skræmt op 
i traileren, fordi det bliver gjort meget ube-
hageligt for den, at være uden for traileren. 
Der er desværre mange gammeldags fi loso-
fi er omkring trailerlæsning og jeg vil gøre 
op med nogle af dem her:

Venlighed og vedholdenhed er mest effektiv når hesten skal i traileren

 GAMMEL ANTAGELSE 1: 
HESTE MÅ IKKE FÅ FODER I TRAI-
LEREN.
Efter min erfaring er det udelukkende po-
sitivt, når der er foder i traileren – både 
under træning og kørsel.
Hestens nervesystem har nemmere ved at 
slappe af når den tygger og vi kan se, om 
hesten er klar til næste step – når den ikke 
vil røre foderet i traileren, som gerne må 
være noget speciel lækkert, som hesten el-

lers ikke får, så skal vi ikke gå videre i vores 
træning, men vente indtil hesten spiser og 
trækker vejret afspændt.

 GAMMEL ANTAGELSE 2: 
TRAILERLÆSNING HANDLER OM 
RESPEKT.
Jeg er enig – men ikke helt i den traditio-
nelle forstand. Trailerlæsning handler om 
at vise respekt for hestens natur og præ-
ferencer og om ikke at presse hesten ud 
over dens grænser. Gammeldags horse-
manship fi losofi  er, at hvis hesten bare har 
nok ’respekt’ for sin ejer, så ville den (altså 
hesten) gå op i traileren. Kedeligt tanke-
gang, som jeg alt for ofte har set resultere 
i en slåskamp mellem hest og menneske. 

 GAMMEL ANTAGELSE 3: 
HESTEN ’VINDER’, HVIS DU STOP-
PER TRÆNINGEN HALVVEJS.
Nogle af mine lærere fortalte mig, at heste 
talte og tænkte i ’point’. At stoppe lektio-

nen uden at hesten var helt oppe i traile-
ren ville gøre, at hesten fi k ’point’ og ville 
derefter ’udnytte’ dette. Utroligt at jeg selv 
troede på det engang for mange år siden… 
I dag ser jeg, hvor gavnligt det er, at holde 
pauser og nogle gange afslutte lektionen 
med et godt opnået mellemmål – såsom 
f.eks. forbenene på rampen.

 GAMMEL ANTAGELSE 4: 
GØR OMGIVELSEN AF TRAILEREN 
UBEHAGELIGT OG TRAILEREN DET 
ENESTE STED, HVOR PRESSET OPHØ-
RER.
Mange heste er blevet trænet efter dette 
princip. Jeg har personligt mødt en del he-
ste, som efter mødet med denne form for 
træning ikke engang kunne trækkes i nær-
heden af en trailer. Nogle gange skulle vi 
begynde med 10-20m afstand fra traileren, 
fordi hesten allerede havde trukket hånd-
bremsen der! Skræmmende at opleve og 
bestemt en virkningsfuld øjenåbner, hvor-
for man skulle overveje en anden strategi.
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BARNET I ET 
MØRKT RUM
Som jeg beskrev tidligere – så handler det 
også her om den rette balance. At de fl este 
heste ikke synes at traileren er et rart sted 
at være, er åbenlyst og jeg har ofte brugt 
følgende sammenligning i mine trailer 
demos:
Forstil dig at du havde et barn, som var 
bange for at være i mørke rum.
Hvordan kunne du hjælpe barnet med at 
overvinde sin frygt? Hvordan vil du for-
mulere dit mål? Der er mange muligheder, 
og din succes er a  ængig af, hvor godt du 
har tænkt dig om, inden du går i gang.
Du kunne sige, at målet er, at barnet skal 
gå ind i det mørke rum uden at diskutere, 
uanset dagens humør, uanset tidspunkt, 
uanset hvad der sker eller skete rundt om-
kring det, og acceptere at du smækker dø-
ren i og låser den.
Du kunne også vælge at se målet i, at bar-
net bliver så modigt og a  laret med si-
tuationen, at det ikke kræver nogen stor 
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Baglæns ud af traileren i anden grundposition for at holde hesten ligeudrettet i midten af rampen 

overtalelse, før det går ind i rummet, da 
barnet ikke længere er bange eller utrygt.
Du forstår sikkert, hvordan dette eksem-
pel kan hjælpe dig. Det kan være en stor 
fordel at fi nde en mere positiv indstilling 
over for din hest, som nægter at gå i trailer.
Du vil nok ikke kunne få dig selv til at 
skubbe barnet ind i det mørke rum, det er 
bange for at være i, og så låse døren i for-
ventning om, at barnet derved vil lære at 
overvinde sin frygt.
Du kunne starte med at være der sammen 
med barnet, lade det lege lidt med lyskon-
takten og så, når lyset er slukket, gradvist 
lukke døren mere og mere.
Når det bliver for meget for barnet, og det 
så spørger: må jeg godt gå ud igen? - vil 
du selvfølelig ikke tvinge det til at blive. 
Når barnet selv begynder at gå ind i det 
mørke rum, har det behov for at vide, at 
det må komme ud når som helst, for det er 
det mest afgørende for at opbygge tryghed 
i situationen.Inden du derfor går i nær-
heden af en trailer med din hest, skal alle 
basisøvelserne være sikkert indlært. De 
beskrevne grundpositioner 1-4 i HesteMa-
gasinet 06/2015 er bl.a. meget nyttige red-
skaber som forberedelse, inden du prøver 
på at læsse hesten.

ET SKRIDT AD 
GANGEN
Det er vigtigt, at du laver en plan med 
masser af små delmål og sætter fl ue-
ben ved dem én af gangen i samarbejde 
med din hest. For det første er det vig-
tigt, at hesten er afslappet i nærheden 
af traileren. Brug evt. fi nd-din-godbid-
leg og gem godbidder på hjulkasserne 
og evt. på rampen af traileren.
Når hesten går afslappet op i traileren, 
tjek om du kan stoppe den undervejs 
på et hvert tidspunkt. Hvis hesten ka-
ster sig i traileren føler den måske for 
meget pres og sandsynligheden for at 
den tillærer sig at løbe lige så hurtigt 
ud igen er desværre stor.
Derefter er det næste step i træningen, 
at hesten kan stå parkeret i traileren 
uden at bagbommen er lukket. Statue i 
dit jordarbejde er derfor en super vigtig 
øvelse! 
Vær sikker på at hesten kan gå lang-
somt ud af traileren igen, og du kan 
stoppe den undervejs på et hvert tids-
punkt og bede den om at gå frem igen.
Først derefter starter du med at træne 
berøring bagfra, evt. med pisken først 
bagefter med bagbommen. Når du stil-
le og roligt kan lukke bagbommen og 
rampen uden at hesten bliver stresset, 
er den klar til at køre.
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En stor udfordring for mange ryttere 
er, at få hesten overtalt til at gå i 
traileren – i det mindste at følge efter, 
når ejeren går forrest men allerhelst 
bare selv gå op helt alene, sådan at vi 
kan stå ved siden af rampen og lukke 
bagbommen bag ved den.

Se her et kort klip, som viser i for-
skellige faser, 
hvordan man 
kommer så 
langt.

Videolæring
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Den viste model:
WintecLite All-round D’Lux Sort Str. 16.5”-17.5”
WintecLite All-round D’Lux Pony Sort Str. 15”-16”

TIME TO RIDE. TIME TO ENJOY. 

CAIR® luftsadelpude systemet og EASY-CHANGE® Fit Solution 
(udskiftelige kopfjern og indlæg til sadelpuder) giver dig suveræn 
mulighed for – med stor fleksibilitet - at tilpasse sadlen til din 
hest. Derved sikrer du din hest størst mulig komfort og velvære. 

@wintecsaddles

Halvt så tung som traditionelle 
lædersadler og med mulighed for at 
sætte dit helt eget præg på bagsvidslen 
- Ja, med de nye WintecLite sadler bliver 
ridning virkelig… half the weight and 
double the fun!

Half the 
Weig ht & 
Double  

the Fun!!
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DE FØRSTE 
SKRIDT
Når du begynder trailertræning, ville hesten 
måske blive mindet om tidligere ubehage-
lige oplevelser, som popper op i hestens hu-
kommelse. Disse erindringerne kan påvirke 
hestens respons, og kræver igen din forstå-
else af, at den ikke ’driller’, men derimod er 

forvirret over, hvad den skal.
Når hesten forsøger at røre ved rampen, 
skal du slippe den og rose den. Dette forsøg 
består evt. bare i at snuse til rampen eller 
skrabe på den en enkelt gang. Hesten skal 
vide, at det er tilladt at undersøge traileren. 
Dette giver den chancen for at slippe følel-
sen af angst eller utryghed og i stedet vise 
nysgerrighed. Når hesten f.eks. er kommet 
op på rampen med begge forben, kan du 
give den en pause, og når den er helt afslap-
pet, beder du den om at komme ned igen, 
går lidt væk fra traileren og fi nder lidt græs 
eller hø, den kan gumle på. 

Når hesten er stresset over situationen, vil 
den ikke kunne spise, da det sympatiske 
nervesystem er aktivt og fylder kroppen 
med adrenalin. Munden er tør, musklerne 
er anspændt, og nogle heste holder endda 
vejret. Hold så pause, indtil hesten begyn-
der at spise – det viser, at den er klar igen. 
Du kan gøre det nemmere for hesten ved 
at påbegynde din trailertræning med åbent 
skillerum. Når hesten går hele vejen op, kan 
du gradvist lukke mere og mere, men helst 
inden du læsser din hest. 
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Jeg går ind i det ene skillerum og leder hesten ind i det andet

Mit mål i trailerlæsning er, at hesten kan 
læsses stressfrit og med etisk forsvarlige 
strategier. I nogle tilfælde vil det koste 
lidt ekstra tålmodighed fra din side 
– men jeg er 
sikker på, at du 
synes din hest 
har fortjent det.

Baglæns trailer-
læsning

Det er lettest at begynde træ-
ningen med åben skillevæg
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Hesten kan selv gå ind i skillerummet

 ✽ ALTID luk bagbommen INDEN du 
binder hesten!  

 ✽ Løsne ALTID rebet inden du 
åbner bagbommen!!!

 ✽ Tjek traileren mht. gulv og 
rampe. 
LAD VÆRE med at læsse hesten, 
hvis du fi nder steder, der bør repa-
reres.

 ✽ Vælg en dag til din træning, 
hvor du ikke skal køre med hesten 
bagefter. 

 ✽ Start træningen i GOD TID inden 
du skal køre med din hest.

 ✽ Vælg et roligt sted og god bund 
til din træning.

 ✽ Din hest skal have lov til at gå op 
i en trailer en gang imellem uden at 
blive kørt. 

 ✽ Giv dem f.eks. aftensmad eller 
morgenmad i traileren.

Huskesedlen

DE SIDSTE 
SKRIDT
Jeg starter med at gå ind i det ene skille-
rum og leder hesten ind i det andet, hvor-
efter jeg trækker mig længere ud af trai-
leren igen og til sidst forbliver stående på 
rampen.
Under hele forløbet må hesten gerne til 
enhver tid komme ud igen – jeg beder den 
bare om at gå op igen. Ofte føler jeg, at vi 
forstærker hestens behov for at komme ud 
ved at forbyde det. Efter erfaringen kom-
mer hesten langsommere og sjældnere ud 
med tiden. Det kan tage tid – se ikke på 
klokken, gør det for din hests skyld. 
Når du kan lukke bagbommen, og hesten 
forbliver rolig (også dette kan tage noget 
tid), åbner du og læsser hesten ud igen. 

Hesten kan hjælpes rigtig meget ved at 
have foder eller hø til rådighed i traileren. 
Det virker beroligende, og du kan se, om 
hesten er stresset, da den ikke vil spise, 
når den er over et bestemt stressniveau. 
Når du begynder at køre, er det optimale, 
at have en ældre, erfaren og meget rolig 
hest med som babysitter. Især den første 
tur for din hest, uanset om det er en ung-
hest eller en hest, som igen skal blive tryg 
ved traileren og kørsel, bør foregår under 
ledsagelse af en anden hest. 
Det er heller ikke svært eller indviklet at 
lære en hest at gå f.eks. baglæns i trailer, 
når hesten kan bakke hen over en bom og 
i slalom rundt om f.eks. nogle kegler. Her 
lærer den at løfte bagbenene baglæns hen 
over noget og dreje bagparten til højre og 
til venstre. Når du prøver at bakke hesten 
op på rampen for første gang skal du være 
opmærksom på, at den ikke hænger fast i 
kanten af rampen, hvis den har bagsko på. 
Læg evt. en bom foran kanten. ■
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