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Av-Christina
Dlangel
I biirjan av februari arrangerade
| ftireningen TTEAM-Ryttarna en
I demonstrationsturn6 med den
svensk-engelskasadelkonsulten Birgitta Bergsten. Enkiiping B6lsta och
Tiiljd utanftir Stockholm fick bes6k.
Sammanlagt kom unge{iirfemtio nyfikna.
Birgitta, som sedan liinge bor i
England, arbetar som sadelkonsult
ftir engelskaBalance, en engelsk organisation som bl a har studerat
hur sadlar fungerar pA hzistar i 16relse.Efter de kriterierna har man
tillsammans med den viilkiinda sadebnakarenFrank Baines tagit fram
en sadelsom skavara biittre anpassadtill hzistensanatomi.
BATANCESADLARIIA
Fll{l{S i de trarlitionella utfiirandena dress5n,hopp
och allround. Sedda frAn sidan ser
ile inte siirskilt konstiga ut. Det eir
brst niir man ser dem framifrAn
somman ser skillnaden. Dessa sadLardr oerhdrt breda i bommen. Ulormadeistiillet ftir V-formade. Saleln har medvetet en sAstor anliiggningsyta som mdjligt ftir att ftirdela
irikten optimalt.
Balanceorganisationen,bestdenJebI a av en dressyrdomare och en
Feldenkraisliirare, noterade att en
rng hiist med fria rdrelser och utan
ryggont bara n6got 6r senare ofta
har betydligt begrrinsade rdrelser
rchryggont, eller obehagav sadeln.
Man b6{ade studien med att
iaktta hzistararbeta utan nigon ut:ustning. Sedan lade man till benrkydd och triins, men kunde inte se
rigon bestAende ftirandring. Niir
nan kom till sadeln blev det emelertid en best6ende skillnad - till
let srimre.
ll{DER UTBltDNlilcENS GANGfar
ninga hiistar mer och mer en husaksrygg,och man stAllde sig fr6gan
,arfiir. Kunde det vara sA att hiisarna tvingades att anpassa sin
yggmuskulatur efter sadelns utbrmning istiillet Iiir tviirtom?
SA sm6ningom kom man fram
ill att det var bommen som var bo'en.N:ir hiistens
ryggmuskleri takt
nedutbildningen vill vAxa sA hindar den trAnga bommen expansioren. IstzilIet tvingas ryggmusklerLa,friimst runt manken, till tillba:abildande.
Liisningen iir sadlar som rir fornadesom ett U undertill och som
rar extra bred bomvidd. Allt efterom hasten viixer i sadeln fdr man
yia till en bredare modell.
lD DEMONSTRATIOI{ERNA
anvanes flera olika hastar som ftirsbks.aniner. Resultaten varierade. En
el fick miirkbart friare och renare
brelser niistan omedelbart. medan
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Ann-Britt Bolinder och Mandingo ifiird, den nya Balancesadeln i bred.aste d.ressyraersionen.
inte visade siirskilt stor skillnad.
En ryttare upplevde sadeln viildigt bred att sitta i och var sA upptagen av det att den inte kunde milrka
om detvar nAgonskillnad pihashn.
- Det gir inte att kiipa vAr sadel
iiver disk utan endast med konsultation - d v s utpror.ning, berzittar
Birgitta Bergsten. Jag har med mig
en fem-tio sadlar och konsultationen tar narmare tre timmar. Det:ir
ftir att man verkligen ska vara siiker
pA att sadeln passar.
- I priset ingar ocksAett 6terbesiik efter tre miqrader och m0jlighet
att mot en viss kostnad fA sadeln
sild nzir man behiiver byta till en
stiirre storlek.
Et{ AV DEMSOMUTNlTllADEm6jlighetenatt fien konsultationvarAnnBritt Bolinder i Akersberga utanftir
Stockholm.

och ftir attjag har misstAnkt att sadeln kan vara den sista pusselbiten
som fattas ftir att vAr hast Mandingo ska gA riktigt bra. Han har redan gitt med en sadel med mycket
bred bom och kunde diirfttr kliva i
stdrsta storleken direkt. Fram till i
maj ska vi observerahur hans ryggmuskler viixer genom att mdtaryggen regelbundet, beriittar AnnBritt. Mritningen gdrs enklast med
en kurvlinjal.
Precis som med allt annat som Ar
nytt bdr h6sten fA tid att vtinja sig
vid sin nya sadel och till en bdt'an
bara ridas i kortare pass.
- Jag har fAtt ett individuellt
anpassat triiningsprogram, beriittar

Ann-Britt.
BAIAI{CEORGANISATIOI{Ell
arbetar
ideligen med ftirbattringar p6 sadeln. Tillverkaren, sadelmakaren
Frank Baines, har dock fAtt en hel
del kritik ftir att han har byggt den
hzir sadeln. Han har till och med blivit hotad med att uteslutas ur det
engelska sadelmakarftirbundet.
Det iir inte ftirsta gringeni historien som nytiinkande mtits med
misstro och aktivt motst6nd. Ndr
Galilei stiidde Copernicus teori om
att jorden riirde sig runt solen blev
han diimd till livstids fangelse. Det
var inte ftirrein trehundra Ar senare
som pAvenJohannes Paulus II med-
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