Akademisk ridnirg ger en
lugn och harmonisk hiist
Ridhusetiigsau Bld Stjdrnan
Jag och min kamrat sitterpi en stol i ett ridhus i Bjuu en kall siindagsmorgon.
Ann-Britt Bolinder somltar startat med appf;dning au andalusierochkursuerksarnhet
i akademishridning.
Underuisningendenna kursdagstdr Birgitta Jrirndkerfir.
Jag undrar vad akademiskridning
stir for, vad er det for n1'tti dennaridning som skavara bdttre dn den klassiskaridningen. Ar det en nyfunnen
grej for att man ska vdrva nya medlemmar?En modenyck?Det ska bli
spdnnandeatt se vad denna kursdag
har i sitt skcite.
In kommer Birgitta i en lang kappa

Lena Cedergren rider akademish ridning pd sin
ardenner.
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med en ling kjol under kappan som
:ir cirka fem centimeterlangre:tn kappan.
Ar detta ett snobberieller finns det
en tankebakom om hur ridningen ska
fungera?
Nyfikenhetendr stor och vi 1r nlstan slkra pi att vi iker hem efterhalva
dagenoch siiger.
- En ny modenyckinom ridningen!
Men vad h:inde!
Vi sitter kvar timme eftertimme, sd.ger knappt ett ljud till varandra,bara
fascineradeav hur hestarnafungerar
och lyssnarpn Birgittasrid.
Birgitta dr en viinlig och trevlig instruktrir som lyssnarpi sinaeleveroch
ftirsijker ge kunskaptillbaka.
Ryttare kommer in en och en med
sin hastoch det dr verkligenolika h:tstar.
Halvblod, arab, ponny, ardenner,
clydesdalehastetc. Variationerna pi
kunskapernai ridning dr ocksi"varierande.Men nigot som jag mijter och
som man mdtte ftir minga i"r sedani
den klassiskaridningen d.rkamratskapen
Alla pratar med alla och alla iir lika.
Det dr positivt att ft, se och uppleva.
Yarje ryttare med sin hdst ftr visa
upp hur lingt de har kommit i sin
trdning och hur de uppleversin egen
trining hemma.
Det somjag sersom positivt i denna
akademiskaridning dr att man bojer

igenom hdsten,arbetarmetodisktoch
li.ngsamt,varjeekipageftr arbetai sitt
eget tempo och pi sin egna utbildningsnivi.
Her finns inga hirda ord och kamp
med hasten for att fi den genomriden.
Hdstarna ser att att trivas och mi
bra.

En arab somhar biirjat shritta lugnt ocbtaktfast,
senman barjademed akadzmiskridning.
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