Birgitta dr noga med att ridningen
ska fungerai sftritt innan man borjar
gciracivningarnai trav och galopp.
Det som skiljer en del ocksi mot den
klassiskaridningen dr att man borjar
tidigt med skolornaoppnaoch sluta.
Dessa rijrelser gcir att hesten bojs
igenom och fh hestenatt slappnaav
D?irftir rir det helt rdtt.
Hiir ftr man seLenapi sin ardenner
ridaislutaitrav.
Det iir mdktigt och imponerande.
En arabsomslappnaravoch ffampar
lugnt och metodiskt i sitt overtramp.
iir ocksi fint att se.
Man tittar och tittar, lyssnaroch forsokerta till sig allt. Man blir imponerad.
N?ir alla har ridit en glng ftir Birgitta, servarAnn-Britt ossdeltagaretill
hast och fots en underbarlunch i sin
trevligasamlingssal.
Birgitta har lite teori efter lunchen,
dar hon med egna<ivningarvisar hur
viktigt det 1r att man mjukar upp
musklernainnan man borjar sin dag.
- Si fungerardet ft;r hastenmed, sager Birgitta. Diirfor iir det viktigt att
man skrittar och brijer igenomsin hest
i btirjan av ridpasset.
Efter lunchen var det tid ftir varje
ekipageatt rida fcir Birgitta igen. Nu
ger Birgitta rid till den kommande
trlningen hemma.
Fastdet var ritt och kallt i ridhuset
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satt vi tysta, paralyseradeoch scigin
varieord.
Min kamrat och jag var helt ijverens om att detta var en dag som gav
nytdndning i vir ridning och det var
absolutingen modenyck.
Detta ir de lugna fina grunder som
man bdr igna sig 5.ti histutbildningen.
Niista dag var jag wungen att testa
lite av dessaiivningar pi min ridhast
som gir LA dressyrmed framgang.
Och vad upplevdejag!
En lugn och harmonisk hiist som
"rullade"
verkligen
in i galoppen.
Dessutom kandes galoppen som en
svirklassdressyrhdsts
galopp.
Detta Ir ju alltid en underbarkansla.
N:ir jag slrittade av min hdst denna
dagtinkte jag dessaord om akademisk
ridning.
- Ddr konstenslutar tar vildet vid.
Att fr upplevaatt konstenfinns kvar
i dagensridning tycker jag som gammal ryttare kennshelt underbart.
Jag kan bara st:illa mig i ledet och
hOjapi hatten och siigaatt akademisk
ridning 1r konst.
Ni som inte har upplevt dennakensla ik pi kurs till Ann-Britt Bolinder,
Biuv i Skane.
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Bl,frStjtirnanAnn-Brin ki;pteengdrd ochinred*
dcn till sin egenhastuppf;dning, samt ha hursuerksamheti bland annat ahademiskridning.

Birgitta Jarndker anderuisar i ahademisk ridntng.

I g/tststalletstitter man in hibt undzr kursdagen,sd den han aila ut under ridpasen.
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