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S E N E S K A D E R
Konditionstræning, varieret underlag og byd kun hesten et 
arbejde, som den fysisk er klar til. Det er tre vigtige fokus-
punkter i arbejdet for at undgå seneskader. Peter Hjuler er 
dyrlæge, indehaver af hestehospitalet Horsedoc i Aarhus og 
specialiseret i haltheder hos heste. 

Han er en del af teamet af dygtige foredragsholdere, som 
Ridehesten har samlet til arrangementet ”Udvid din hori-
sont med Ridehesten”. Til Dansk Varmblods Hingstekåring 
vil syv foredragsholdere forsøge at gøre jer klogere på hver 
sin del af hesteverdenen. Peter Hjuler vil holde et foredrag 
under overskriften ”Undgå de fire mest almindelige sene-
skader hos heste”. 

– Hestens sener er udviklet til en tilværelse på stepperne, hvor 
de bevæger sig over store afstande hver dag. Nutidens heste 
minder mere om en sofakartoffel. Det stiller større krav til os 
ryttere, og en af mine kæpheste er, at vi skal have langt højere 
fokus på konditionstræning af vores heste, siger Peter Hjuler.  
Ridehestens foredrag finder sted under Hest & Rytter-messen 
i auditoriet på 1. sal ved indgang Vest og er gratis for alle be-
søgende. Peter Hjuler holder foredrag lørdag d. 7/3 kl. 10-11. 

Større krav til rytterne 
De mest almindelige seneskader er skader i den overfladiske 
bøjesene, skader i gaffelbåndet både på for- og bagbenene LB
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og skader i den dybe bøjesene. Skader i gaffelbåndet er 
uden sammenligning den mest hyppige skade, som Peter 
Hjuler behandler. 

Alle tre senestrukturer er en del af hestens støtteapparat, 
der blandt andet gør, at heste kan stå op og sove. Senerne 
har en fjederfunktion, og når hesten lægger vægten på et 
ben, så forlænges senerne deri og fungerer som en elastik. 

– Når senen bliver for varm, så mindskes elastikfunktio-
nen og risikoen for seneskader stiger. Det er også en god 
grund til at lade være med at pakke hestens ben ind i ban-
dager, for seneapparatet skal kunne slippe af med varmen, 
siger Peter Hjuler. 

Til foredraget i Herning vil han også gøre tilhørerne klo-
gere på behandlingen af seneskader, og hvordan udviklingen 
i avlen af vores rideheste stiller større krav til os ryttere, 
når vi arbejder med og rider vores heste. 

– Det er blevet en videnskab at have hest, og vi skal kunne 
tøjle den udvikling, som avlen peger hestene i, på en sam-
vittighedsfuld måde, siger Peter Hjuler.   h

For at forstå forskellene mellem skader på de forskellige 
sener, der hører til hestens bøjeseneapparat, er det vigtigt 

at forstå, hvordan de virker og fungerer.

1. En stor del af de skader, Peter Hjuler ser, opstår på baggrund af  
manglende viden og omtanke. Vores heste kan mere og mere, men  
de er ikke blevet mere holdbare, og derfor skal vi som ryttere være  
på forkant og kunne tage vare på dem. Det gør vi kun gennem viden. 

2. Få et fagligt og seriøst indblik i hestens bevægeapparat og  
grundig introduktion til senernes funktion.

3. Bliv klogere på fordele og ulemper ved brug af bandager. 

Derfor skal du høre 

PETER HJULERS 
FOREDRAG

Se programmet over alle 
Ridehestens foredragsholdere 

og tilmeld jer vores  
Facebook-begivenhed her 

Dyrlæge og halthedsekspert Peter Hjuler holder er gratis foredrag til 
hingstekåringen i Herning, hvor du har mulighed for at lære mere om hestens 

bøjesener og få flere gode råd til at undgå seneskader hos din hest


