
Motion till SSRF:s årsmöte 2018    

Gällande longering i stora ridhuset och paddocken speciellt för unghästar . 

Vill att longering jämställs med tömkörning då rätt utförd longering och tömkörning inte sliter mer på 

underlaget än hoppning löshoppning och övrig ridning. 

Longering ska inte vara hästens sätt att bralla och skutta av sig. Då är longering en felaktig och för 

hästen dålig metod. Longering ska ske med inspänd häst under lugna former.Longering ingår i 

hästens träning och uppbyggnad och lydnad. Longering ska ske då ryttaren behöver stämma av 

unghästen eller den mer energifyllda hästen utan att själv behöva sitta upp och riskera avtrillning och 

kanske bråkig häst. Har hästen bara fått trava av sig och ev galoppera några varv är stallmodet borta. 

Den som använder longering för avbrallning gör fel. 

Longering är ett bra sätt att lära hästen kommandon och lydnad från marken. Speciellt för unghästar 

och mindre lydiga hästar. Galoppfattningar tas på ordkommando i början och då måste det sitta från 

marken. 

En eller två tömmar gör ingen skillnad. Det finns de som tömkör på volt i 45 minuter. 

Risken att tappa hästen är inte större men om olyckan är framme så har hästen 2 tömmar vid 

tömkörning och 1 vid longering. 

Slitaget på underlaget är inte större om det sker på rätt sätt. Däremot är ryttarens väl och ve 

viktigare än slitage. Löshoppning är ett oerhört slitage på underlaget men får förekomma. 

Alla proffs tar då och då sina hästar, även GP hästar på lina några varv innan ridning. Detta för att 

stämma  av ev hälta etc. 

Kurser i longering kan ges precis som i tömkörning. 

De som har unghästar kan inte longera i regn och mörker i lerpaddocken där nere, ej heller i lilla 

ridhuset. 

Ifall andra rider i ridhuset måste frågan ställas och longering bör bara ske max 10 minuter.  

Att tro att våra medlemmar skulle missbruka detta tycker jag är fel.  

Att longera utan inspänning ska bara ske ifall man är ensam i ridhuset. 

Vi måste öka kunskapen kring vår hästhållning och inte vidhålla gamla vanor bara för att dom funnits. 

När jag började hos SSRF så plockades inte gödsel i ridhuset och speglar hadde man i sovrummet. Det 

var inställningen då. Knappast nu. Ifall vi läser på i vår kursbok så kan vi se longeringens fördelar och 

nödvändighet för unghästen och även andra hästar.  

Maud Cantoreggi  Pedersen 

 

 



 


