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Der er i de senere år udbudt adskillige kur
ser og proklamere t ad skillige metoder til 
træn i n g og opdragelse af heste både med 
og uden adfærdsproblemer. De r kan sik
kert siges meget godt om d isse kurse r og 
metoder. Et fællestræk har dog ofte været, 
at de h ar fået e t skær af bokus po ku s og 
inside rviden over sig allerede i den m åde 
de udbydes, ligesom de ikke a ltid ha r haft 
rod i et mere videnskabelig t g rundlag. 

I et fo rsøg p å at gøre op med disse ten
denser, og samtidig være med til at bringe 
hestetræning og opdragelse indenfo r i va r
men på universiteterne, havde Insti tu t for 
Produktionsdyr og H este ved Landbohøj
skolen lørdag den 3. septem ber inviteret 
til kursus med den ambitiøse over skrift: 
"Fejl fri træning af heste". Eller som invi
ta ti onen udtrykte de t: "Fej lfr i træning af 

heste er et "down-to-earth " effektivt og 
le tforståe ligt altern a tiv til "hestehvisker
Inetoderne". 

Kurset var arra ngeret af Professor i hus
dyradfæ l-d og -velfærd .Jan Ladewig fra 
Den Kg l. Veterinæ r og Landbohøj skole 
(KVL) og fa nd t d a også sted i dels KVL's 
festauditorium og dels på ridebanen ved 
samme insti tution. 

Andrew Mcleon og Jon Lodewig 
.Jan Lac\ ewig ha r siden J 995 været profes
sor i husdyrve lfæ rd og etologi ved KVL. 
Ved siden af dette er h an en ivrig rytter, 
og er dermed stærkt inte resseret i hesten s 
brug og velfærd . Gennem sit arbejde har 
h a n i å ren es løb deltaget i en m æn gd e 
kongresser i ind- og uc\Ja nc\ , og de t var p~t 

en af disse ko ngresser, h an første gan g 
mødte And rew McLean fra Australien. Et 
møde der udviklede sig til e t venskab og 
dermed også til ideen om at Gi MeLea ns 
ideer præsenteret fo r e t større publikum 
her i Dan ma rk. 

Andrew McLea n er uddannet biolog, 
og har lavet en ph.d.-afh anc\ling ved uni
versitetet i Melbourne med den ove rsatte 

Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole på Frederiksberg er intet mindre end en oase midt i storbyen, hvor 
grundlæggeren P C Abildgaard skuer ud over de grønne områder og historiske bygninger. Festauditoriet 
fremstår nyrenoveret efter at have været slemt beskadiget af en eksplosion for nogle år siden. l disse 
rammer havde Institut for Produktionsdyr og Heste inviteret til kursus i hestetræning og adfærd 

titel: "Hestens mentale proces og dennes 
ko nsekvens for træning". L igeleeles h ar 
ban gennem årene ud over d iverse vielen
skabelige artikler udgive t bøgern e "T he 
truth about ho rses" og "H o rse tr aining 
the McLean 11·av", hv01- han mere popu
lærvidenskabeligt beskriver sine metoder 
omkr ing hestetræning. 

Andrew Yoksec\e op med hesten som et 
uu ndværlig t transportmiddel på en ø ud 
fo r Tasmanien . Heste og hestetræn i n g ha r 
så ledes altid været en del af ha ns liv. Se
n ere i livet har han bl.a . dyrket m ili tary 
på intern a tionalt n iYeau, ligesom h an 
h ar trænet og konkurreret på FEI niveau 
i både springning og dress ur. Som et ku
r iosum kan nævnes, at han også ha r haft 
li ce ns ti l at træne væddeløbsheste og delta
get i såkaldte "bare-back ·· ' æc\deløb i både 
Au stra li en og New Zealand, ll\'or hesten 
r icles uden sadel. 

De l var så ledes et i praksis erl~trent he
stemenneske, der mødte op denne lø rd ag 
p å Frederiksberg for a t fortæ ll e om sine 
er fa rin ger med hestetræning. På det sene
ste ha r det meste af Andrews tid dog gået 
med udviklingen af hans eget hes tece nLer, 
hvor m an træner alle slags heste med og 
uden p roblem er ef te r h a ns me to der. Et 
cen ter der i dag beskæfti ger l O pe rso ner 
og prøver aL Lage a lle aspekter af hestens 
liv og problemer med i tilrette læggelsen 
af Lræningen. Centere t beskæftiger bl. a. 



Professor i husdyrvelfærd og etologi Jan Ladewig introducerer Andrew MeLeans forelæsning om 
hesteadfærd og træning ved kurset "Fej lfri træning af heste" på KVL 3. september 

sin egen dyrlæge, så evt. sygelige til sta nde 
også tages med i betragtning. 

Deltagere 
Der var lagt op til mere teoretisk unelervis
ning om fo rmidel agen og praktisk demon
seration på rideban en om efte rmidelagen 
denne lørdag. De ca. 30 deltage re kom fra 
hele Danmark og var både dyrlæger, an
satte ved KVL , konsulenter, folk fra heste
organisationer, stuele rende og andre med 
speciel interesse i emnet. 

De 30 mennesker fyldte ikke alverden i 
KVL's nyrenoverede festauclitorinm, hvor 
Andrew McLean sta rtede med en grun
dig gennemgang af begreberne "Learning 
Th eoqr" samt d e t mere videnskabelige 
grundlag for hans incllæringsmetocler. Se
n ere på eftermidelagen skiftedes som sagt 
til ridebanen, og her fyldte 30 mennesker 
m ere tilpas langs hegnet, mens McLean 
demonstrerede forskellige heste både re
det og ved hånd. 

Leorning Theory 
Gru nellaget for MeLeans metoder er egent
lig velkendte psykologiske principper fra 
menneskeverdenen kendt som "Learning 
Theory" ell e r incllæ ringsteori. Han har 
bare omformet dem , så de passer på he
stens måde at reagere og tænke p å . 

Det drejer sig hele tiden om, at lave men
neskets signaler om til enkle letforståelige 
procedurer fo r heste n . Enhver h est, der 
modtager blandede ell e r forskellige sig
nal er ender med ikke at forstå noget som 
helst , og reagerer ved a t bli \·e fru streret 
og prøve at fl ygte . 

Man er derfor ofte nødt til at starte helt 
forfra og lære hesten selv de simpleste sig
naler igen . Man prøver at lære hesten helt 
simple proeeclurer som gå, stop, drej , ho
ved ned osv., så den ikke misforstår det , 
og så prøve r man først senere at træne og 
finpudse med lydighed , rytme, re tning, 
kontakt og engagement. Som McLean 
sagde på ridebanen efter lige at have lært 

en hest at gå i trail e ren: -I morgen star
ter\ i forfr a . Der har han glem t det hele. 
iVIen de t bl iYe r lettere og lettere. fo r Iwer 
dag \· i træ ner. og Yi kan starte på høje re 
og højere n i\·ea u. 

Fysisk pres og reJeose 
Der bruges ikke specielt udstyr ell e r h em
melige tricks ved MeLeans træning. Han 
lever altså ikke af at sælge ting og sager. 
Han lever af at give gåde råd. 

Et af de vigtigste principper i h ans råd 
er det om fysisk pres og "release" eller ud
løsning, som det må kaldes på dansk. Som 
han sagde, er det et urgammelt princip i 
hestetræn ing. Man laver et let fysi sk pres 
på hesten , indtil den gør det , man vil h ave 
den til , og så udl øser man p resset eller gi
ver hesten "release". r praksis kan det være 
et let tryk med benene fra rytleren eller 
leue prik på skulderen med pisken , fra 
personen der trækker med hesten . 

Det må uneler ingen om stændigh eder 
være fo r hårdt eller n ærme sig afstraffelse, 
for så vil hesten prøve a t flygte . Bruger 
man pi sken til at "tappe" på skulderen , er 
det altså ikke styrken af slagene, der er ud
slagsgivende. Man kan øge rytmen, for at 
fortælle hesten at det er mere ubeh ageligt, 
men ikke styrken. Øger man styrken, vil 
man i stedet udløse hestens in s tin k t, det 
såkaldte flugtrespons, og så opnå r m an 
ikke de t m an vil. 

Det vigtige er at lave e t le t tryk på he
sten , som den i princippet ikke kan lide. I 
det øjeblik hesten så gør det man vil, f. eks. 
går fremad, ho leler man op med trykket 
elle r tappene på skulderen. Dette vil he
sten ret hurtigt forstå, og den vil begynde 
at gøre det, man vil have den til på kom
mando. 

Flugtrespons 
Hesten er og bliver et flugtdyr. Opleve r 
den noget, den ikke kan lide, vi l den rea
gere ved at flygte . Den udløser sit flugtre
spons. Det gør en hest i træn i n g også , selv 
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SUR STRÅLE 
Hoof Master with Violet 

Effektiv mod "sur stråle". 
Virker desinficerende og 

udtørrende, hvilket dræber 
den "sure stråle" 

indenfor 3-4 dage. 
300 ml sprayflaske. 
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Hoof Health 
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HOOF HEALTll Jpf 
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Biotin med zink, MSM og cystin. 
Aminosyrebundet biotin med meget høj 
bio-tilgængelighed. Tilfører hesten 49,5 

mg bioti n pr. dag. 7 kg spand. 
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Muddy Marvel 
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P.IUODY MUoDY 
MARVEL MARVEL 
Dt.SCAØ OISINFEcT 

3-trins løsningen på muk! 
1. Cremeshampooen fjerner muk

skorperne. 
2. En desinficerende væske som dræber 

svampen. 
3. Barriere creme som hindrer vand, 

snavs og bakterier i at genere 
området. 
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Andrew McLeon demonstrerer i praksis på ridebanen, hvad der menes med negativ belønning, mildt 
pres og udløsning af pres. Presset ydes her i form af en pisk, hvormed han rytmisk topper på skul
deren af hesten. Samtidig prøver han at få hesten til at gøre det han vil, i dette tilfælde at gå frem. 
l det øjeblik hesten går fremad, stoppes de rytmiske top på skulderen. Hesten lærer derved hurtigt, 
hvad det er mon vil og slapper af 

o m den rent fysisk ikke har muligheden 
fo r at løbe. Den vil i stedet virke som om, 
de n arbejder imod og er uimodtagelig for 
ind læring. 

Kontrol af flu g trespons er da også en 
a nden grundsten i MeLeans metode. 
So m ha n udtalte det: - En hest med ud
løst flugtrespons , har udløst alle reserver i 
fo rm af øget puls og å ndedræt, og benene 
bærer den bare væk. 

Frygt og flugt læres desværre lyn hurtigt 
af hesten , og det huskes meget længe. Når 
den bange hest slipper vækfra det den blev 
ba nge fo r, belønnes flugtresponset. Det ta
ger derimod gentagen og atter gentagen 
træ ning, at læ re at noget ikke er farligt. I 
sig selv helt enkelt, da h esten jo hvis den 
levede vi ldt, ville være helt afhængig af a t 
gen kende farer og flygte. Det er bare ikke 
altid , vi tænker over tingene som flugtre
spons, når vi ikke kan få vores heste til a t 
gøre, det vi gerne vil. 

Positiv og negotiv belønning 
McLean brugte lang tid af sit foredrag på 
at forklare begreberne positiv og nega
tiv belønning. Positiv belønning er måske 

let forståeligt. Det kunne være fod er fo r 
at gøre et eller a nde t. I praksis er positiv 
belønning sværere at bruge e nd negativ. 
Foder f.eks., er ifølge McLean ikke ret ofte 
motivationsfaktor nok, til at få en hest til 
gøre som man vil. Det er selvfølgelig helt 
fint , at de r er fo der i traileren, så hesten 
føle r sig tilpas derinde. Det e r bare ikke 
e n stærk nok motivation, til at få den til 
at gå derop. 

Til a t få hesten til det, må der ofte ne
gativ beløn ning til. Det lyder umiddelbart 
som et ikke særlig rart redskab, me n h a r 
intet med m l d at gøre. Så ville m a n jo i 
stedet udl øse flugt responset. 

McLean prøved e a t definere n egativ 
belønnin g ved at spørge : "Hvorfor vil 
m a n rejse sig straks, hvis man satte sig 
på et søm ?" De fles te ville svare: "Fordi 
det gør ondt". Det rigtige svar er dog sna
rere : "Fordi det så holder op med at gøre 
ondt". O g det er netop begrebet negativ 
belønning. 

Igen skal man ikke forstå det sådan , at 
hesten gøres ondt. Negativ belønning laves 
i pra ksis ved at lægge e t let pres på hesten. 
Det ka n f.eks. være ved at tappe den med 
en pisk på skulderen , og så holde op med 
det samme, hesten gør det, m a n gerne vel 
have den til. 

Praktisk demonstration på ridebonen 
Kurset var som lovet ikke kun teoretisk. 
Det blev i høj g rad praktisk, da m a n om 
eftermidd agen bevægede sig ud på rideba
nen. Her havde m an inviteret e t par van
skelige heste på besøg, så Andrew M c Lean 
i praksis kunne demonstrere , hvordan han 
trænede heste. 

Den første hest var ret umulig at læsse. 
Pigen der ejede den fortalte , at man havde 
brugt en halv time og snore bagved den , 
fø r den med stort besvær kunne læsses 
i tra ileren for at kø re til Landbohøjsko
len. 

McLean startede med at vise, hvordan 
han lærte hesten simple manøvrer ved at 
tappe den rytmisk med en pisk på sk ulde
ren, og i det sekund hesten gjorde det han 

Det er derfor ikke muligt at træne en 
hest med udløst flugtrespons. Den fl ygter 
bare. Det e r derfor vigtigt, a t ryttere n læ
rer at identificere flugtresponset, og træ
ner de ting med heste n de n er bange for. 
En hest der accelererer hen mod et spring, 
er ikke nødvendigvis vild efter at komme 
over. Den har ofte udløst sit flugtrespon s. 
Det er derfor vigtigt at rytteren i stedet 
fo r at prøve at holde den tilbage træ ner 
springet igen og igen for at opnå konstant 
hastighed og rytme. Hesten her måtte læsses med magt og snore bog sig for i det hele toget at komme til Londbohø;skolen 

Efter kort tids træning med Andrew MeLeans metode, kunne pigen selv læsse den uden problemer 
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vi lle have den ti l, holdt han op. Efter ca. lO minutters træ ning 
havde hesten fo rstået hans manøvrer, og man gik så over ti l at 
prøve læsning i en opstillet trailer. Også de tte lærte hesten hur
tigt , så den efter yderligere lO minutter ikke bare gik op i tra i
leren , men også gik ud igen på kommando, ligesom den kunne 
stoppes halvvejs inde uden at blive forvirret . Alt de tte i princippet 
bare ved at tappe den let og rytm isk på skulderen med en pisk. 
Hesten så dog ud til at forstå det, og man kun n e så fortsætte med 
at træne retn ing, tempo, osv. 

Senere demonstrerede McLea n også, at han er en habil rytter, 
selv om det ikke var kursets form å l. Han fonsatte sin demonstra
tion på en dressurh est, som hele tiden blev bange for ting langs 
hegnet. Igen drejede træ n i n gen sig o m kontrol af fl ugtrespons 
og let pres ind til hesten gjorde , hvad man ville op nå. 

Det er og bliver ikke let 
Kurset demonstrerede klart, hvad det havde lovet. Hestetræ
n ing er ikke let, og det kræver frem for a lt stor tålmodighed. 
Det blev dog også demonstreret, at forståelse af hestens natur 
og psykiske formåen kunne forenes i nogle letforståelig og le t 
pra ktiserbare incl læringsmetoder. Faktisk så det så en kel t ud, at 
det kan startes praktiseret på enhver r ideskole på ethvert n iveau 
med det samme. 

Igen er det sikkert, at ingenting er le t. Hesten glemmer meget 
hu rtigt, så der er ku n en vej, og de n hedeler træning, træning 
og atter træni ng. Ved kurset på KVL fik deltagerne dog nogle 
simple reelskaber til at komme videre med også nogle af de mere 
vanskelige heste. 

Som McLean udtrykte det: - De r ske r alt for ma nge ul ykke r 
med heste i både m it og j eres la nd. Disse gå r ikke bare ud over 
h estene, men også over de mennesker der arbejder med dem. 
En stor del af disse ulykker kan undgås ved simpel træ ning .1._ 
og forståelse af hesten. .", 

Kursisterne langs hegnet fulgte intenst med i Andrew MeLeans demonstra
tioner Han afslørede store evner både som underviser og rytter. 
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Fotokonkurrence: 
Fotografer ThermoStar! 

Alle informationer omkring denne 
konkurrence, præmierne du kan 
vinde samt informationer om de 
mange modeller, farver og 
størrelser m.m. fi nder du i det 
aktuelle katalog. 

Kataloget kan rekvireres hos 
nærmeste rideudstyrsbutik eller 
på www.waldhausen.com . 

Olympiadevindere og professio
nelle ryttere, der bruger 
ThermoStar er: Heike Kemmer, 
Isabell Werth , Monica Theodo
rescu , Helena Weinberg, Rudolf 
Zeilinger, Saren von Ronne, 
Karsten Huck, Hugo Simon og 
mange andre. 

www.waldhausen.com 


