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præstation & holdbarhed

SADLEN 
– en VIGTIG DEL af 

Det er vigtigt for hestens 
helbred og resultatet af den 
træning hesten får, at sadlen 
passer bedst muligt til hest 
og rytter, og forener rytter 
og hest i en ekvipage.
Foto: privat

FAGLIGT   •  Sadeltilpasning til rytter og hest, del 1 – hesten

I næsten 30 år har Olof Ingdam rejst ikke bare Danmark, men verden rundt for at hjælpe 
med sadeltilpasning. Fokus har altid været, at sadlen skal passe til både hest og rytter 

for at skabe en bedre sammenhængende præstation samt holdbarhed hos begge

TEK ST: BRIT T C ARL SEN – bc@wiegaarden.dk

D er er mange faktorer som har indflydelse på he-
stens holdbarhed og præstation. Og her er sadlen 
en meget væsentlig faktor. Det har været kendt og 

accepteret i mange år, at sadlen skal passe til hesten, men 
det er først de senere år, at blikket er f lyttet højere op end 
hestens ryg – til rytteren. 

– Passer sadlen ikke til rytteren, så passer den faktisk 
heller ikke til hesten, indleder Olof Ingdam. Gennem godt 
30 år har INGDAM’S, som er ejet af Aff og Olof Ingdam, 
arbejdet med tilpasning af sadler, samt vejledt forskellige 
sadelfabrikanter i produktudvikling. 

– Det er ikke svært at sælge en sadel, men det kan være 
svært at finde en sadel der passer både rytter og hest, bemær-
ker Olof. 98% af de sadler Aff og Olof sælger fra virksom-
heden INGDAM’S, er specialkonstrueret i en eller anden 
form, og det er sadler til både topryttere og amatørryttere. 

– Der findes ikke standardryttere eller -heste, og det er 
akkurat lige så vigtigt at ponyrytteren rider i den rette sadel 
som den internationale toprytter. Og vi er passionerede i 
forhold til at hjælpe alle til at ride i den optimale sadel af 
hensyn til hesten og rytteren selv. Og for en knap så øvet 
rytter kan man endog argumentere, at den helt rette sadel 
tilpasset rytteren har større betydning, end det vil have for 
en mere erfaren rytter.

Valget af den helt rette sadel til hest og rytter kræver en 
indsats, også fra rytteren. – Vi starter altid med et dybde-
interview for at få informationer om: type af ekvipage, pro-
blemer, niveau, budget, ambitioner med mere, fortæller Aff. 

Moderne dressurheste kan snart ikke bære sadel
– Vi er ved at avle os derhen, hvor hesten ikke kan bære sa-
del, er Olofs erfaring. Det skyldes bl.a. stort fokus på dres-
surhestens frie forbensbevægelse – karakteriseret ved stor 
aktion i forknæ og meget skulderfrihed. For at have den øn-
skede skulderfrihed, er hestens skulder blevet mere skrå. Det 
betyder at hesten sadles længere tilbage end tidligere. Kon-
sekvensen er, at gjordlejet også rykker sig væk fra albuen, 
og jo længere gjordlejet kommer tilbage, jo mere presser 
gjorden på hestens luftveje og hindrer en fri vejrtrækning. 

Dressurryttere ønsker deres heste ser muskuløse ud, 

men for en del hestes vedkommende er det mere fedt end 
muskler, og det resulterer i et umarkeret sadelleje, som 
igen kræver en stram gjording. Når dette så kombineres 
med, at hestene bliver stadigt kortere, er resultatet et kort 
sadelleje, og dermed en mindre bæref lade for sadlen – og 
rytternes rumper bliver generelt ikke mindre. Kombinatio-
nen af rytterens behov for sædestørrelse og hestens behov 
for kort anlægsf lade kan være en stor udfordring. Og er 
sadlen for lang, ligger den ud over hestens sidste ribben, 
T18 – det attende ribben – og her er der ingen bæref lade 
til sadlen. I stedet kommer vægten til at skulle bæres af 
lændehvirvlerne, og i det område hæfter bagbensmusku-
laturen, hvorfra den drivende effekt skal komme. Såfremt 
sadlen kommer til at bære ud over sadellejet, begrænses 
bevægelsen, og det vil også have negativ indf lydelse på 
hestens sundhed og holdbarhed.

Sadlens kammer skal give hestens ryg så tilpas meget 
frihed, at den kan arbejde, også på volten, men omvendt 
må kammeret ikke blive for bredt, for det er de store ryg-
muskler tæt ved rygraden, som skal bære sadel og rytter. 
Et for bredt kammer bevirker, at rytterens vægt placeres 
fejlagtigt, samt at sadlens talje også kan blive mere vid end 
ønsket, til gene for rytteren. 

Den moderne springhest
Springsporten kræver en atletisk hest, og her har avlen også 
udviklet hesten til at have et større skulderparti med en 
skrå skulder, så hesten har albuefrihed og mulighed for at 
få forknæene op i den ønskede position over forhindringen. 
Også for springhestens vedkommende, rykker det sadel-
lejet mere tilbage. Springryttere har udviklet en tendens 
til at placere sadlen lidt langt fremme, for at give hesten 
mere frihed til at bruge lænd og bagpart over forhindrin-
gen. Omvendt så kan det begrænse forbensteknikken, fordi 
skulderpartiet bliver låst af sadlen. Det kan på sigt også 
give permanente skader på skulderbladet, foruden at for-
parten belastes yderligere i landingen. 

– Vi oplever dog en større forståelse hos rytterne i dag, 
hvor springsadlerne i højere grad bliver placeret korrekt i 
sadellejet, fortæller Olof. ›››
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En gjord er ikke 
bare en gjord. Ny 

viden har også indgået 
i udviklingen af Xpand 
Girth, som er ekstrem 

trykaflastende. – Cathrine 
Dufour, blandt mange 

andre, rider med gjorden på 
Cassidy, og hun fortæller, at den 

har fjernet nogle af spændingerne i 
hesten, så hans bevægelser er endnu 

mere frie, fortæller Olof Ingdam.
Foto: Ridehesten.com/Britt Carlsen

Opmåling af hestens behov for  
bomvidde,  bedømmelse af  
trapezius-muskulatur og overlinje.

Sadelleje bestemmes ved hjælp 
af markering af hestens skulder 
og det sidste ribbens placering.

Fysisk kontrol af sadlens længde 
ift. T18 – sidste ribben. 

Naturligvis skal sadlen som udgangspunkt 
altid passe til hesten, men en sadelpad 
kan have flere forskellige funktioner bl.a. 
som ekstra trykaflastning. En sadelpad bør 
dog aldrig kompensere for ukorrekt eller 
manglende tilpasning over længere tid.
Foto: Ridehesten.com/Britt Carlsen
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Alder og fysik har betydning
Unge heste er inde i en vækst- og udviklingsperiode, og det 
betyder, at deres facon og dermed sadelleje ændrer sig. Det 
er derfor vigtigt at vælge en sadel, der kan følge den unge 
hest på rejsen frem mod en alder, hvor hestens anatomiske 
form og facon har stabiliseret sig.

Drejer det sig om ældre heste kan evt. sundheds- eller ride-
mæssige udfordringer også have betydning for valg af sadel. 

– Da vi også har mange brugte, gode sadler på lager kan 
det være muligt at finde en løsning, som også passer til en 
given rytters økonomi, understreger Aff. Men i kraft af de 
seneste 10-15 års udvikling i avlen bliver det sværere og 
sværere at matche en brugt sadel til den moderne hestetype. 

Hvad man som rytter også skal være opmærksom på, er, 
at svingende træningsmulighed pga. fx arbejde eller studier, 
har indflydelse på hestens muskelsætning, og dermed også på 
sadellejet. Det samme kan ske i forbindelse med et miljøskift, 
sygdom, hvile, ændret træning og fodring eller lignende. 

– Det kan være svært for rytteren selv at opdage, når he-
sten ændrer sig, men det påvirker i høj grad sadlens place-
ring og dermed rytterens balance. Det er altid godt at være 
observant på, hvordan man som rytter oplever sadlen. Føles 
det anderledes end tidligere, så er det nok tid til tilpasning, 
 og minimum engang om året skal sadlen have et eftersyn.

En god pad kan hjælpe
Sadlen skal være korrekt tilpasset til hestens aktuelle be-
hov, men der kan være forhold som godtgør brugen af fx 
sadelpads. Det kan være, såfremt hesten har været ude af 

træning og har mistet muskelmasse. Der er ingen grund 
til at ofre penge på at ændre sadlen, såfremt hesten efter 
nogle ugers træning igen er i form. Brugen af en pad ind-
til sadlen igen passer er en oplagt mulighed. Det samme 
gælder for træning af ungheste, som ændrer facon med 
træningen og alderen. Pads kan også være en løsning til 
trykaf lastning, såfremt hesten ikke har så fyldig en mu-
skulatur i overlinjen og en lidt skarp ryg. 

Der er også heste, hvis rygmuskulatur ikke er helt så 
tyk som ønsket. Er det tilfældet, kan musklen ikke ab-
sorbere og fordele trykket fra sadlen og rytteren, og her 
hjælper en pad. 

Så brugen af en sadelpad er ikke det samme som at 
signalere, at man rider med en sadel, der ikke er tilpas-
set hesten. 

– Også topheste har en svingende formkurve. Heste 
har behov for at restituere sig, og en pad er derfor en 
glimrende løsning til at tage udsvinget i tilpasningen, så 
man ikke skal ændre sadlen i takt med hestens svingende 
formkurve, understreger Olof. Desuden vælger mange 
topryttere også at benytte pad, uagtet at deres sadel er 
fint tilpasset. Det gør de for at skåne hesten maksimalt.

Den rette gjord
– En af mine kæpheste er, at man ikke må spænde gjorden 
for hårdt. Der er undersøgelser foretaget på væddeløbshe-
ste, som viser, at deres præstation daler tydeligt, såfremt 
gjorden er spændt for hårdt, understreger Olof. Han er 

Denne sadel er for lang 
i anlægsfladen til den 
pågældende hest.

Sadlens anlægsflade 
er korrekt, men sadlen 
ligger i bagvægt.

Sadlen ligger i forvægt. Dette 
ses visuelt, men fx på Passiers 
konstruktion kan dette også måles.

Foto: Ridehesten.com/Kristine Ulsø Olsen

En meget skrå skulder gør, at gjorden havner for 
langt tilbage og begrænser hestens vejrtrækning.  

En løsning kan være at krydse gjordstropperne 
og placere gjorden længere fremme, uden 

gjordtrykket bliver forkert som ved banangjorde.
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Et hjørne af Sadelhuset er 
indrettet, så sadelmageren 
kan arbejde i Sadelhuset. 
Her kan man også se, 
hvordan forskellige 
sadelmærkers bomme 
er bygget op og de 
forskellige materialer mv.
Foto: Ridehesten.com/
Britt Carlsen

INGDAM’S udfører 
sadelservice ikke kun i 

Danmark, men i adskillige 
andre lande verden over. 

Foto: privat

I Sadelhuset, som er 
Europas største, kan man 
finde et stort udvalg af 
nye og brugte sadler, så 
det skulle være muligt 
at finde en sadel som 
passer til hest, rytter, 
ambitioner og økonomi.
Foto: Ridehesten.com/
Britt Carlsen

OM INGDAM’S
INGDAM’S ejes af Aff og Olof Ingdam og 
grundlagdes i 1989. Det var Danmarks første 
postordrevirksomhed indenfor udstyr til hest, 
rytter, stald m.m. Katalogerne var hestefolkets 
”bibel”. Olof Ingdam begyndte at rejse med sa-
deltilpasning tilbage i starten af 90’erne. I dag 
rejser han stort set verden rundt for at konstru-
ere og tilpasse sadler, bl.a. hos mange topryt-
tere. De giver til gengæld værdifuld feedback, 
som Olof forholder sig til, og visse dele indgår 
i produktudviklingen hos de sadelproducenter, 
som Olof samarbejder med.

I dag er INGDAM’S fokuseret omkring sadler, 
trenser, kandarer og andet tilbehør i læder til 
hesten samt ridestøvler. INGDAM’S håndterer 
1200-1500 sadler om året og beskæftiger syv 
personer. INGDAM’S har udkørende sadelser-
vice i hele landet samt akutte tider på adressen 
i Fredensborg. Her er indrettet et særligt prø-
verum, hvor hesten kan stå, mens sadlen bliver 
afprøvet eller tilpasset, og rytteren kan testride 
sadlen på ridebanen ved siden af Sadelhuset. 

Olof er sadelkonstruktør, han laver ikke selve 
opstopningen, det gøres af en sadelmager ud-
dannet i England og Tyskland og som har mere 
end 30 års erfaring.

– Mange tror det er en fordel, at det er sadel-
mageren, som ser hesten, men sådan er det 
ikke. Det vigtige er kundskaben om rytterens 
og hestens anatomi, behov og udfordringer 
samt viden om den korrekte løsning. Jeg la-
ver en arbejdsbeskrivelse og tegninger, og de 
går videre til vores sadelmageri eller til de re-
spektive sadelfabrikanter, som så bygger eller 
tilpasser sadlen efter anvisningerne, forklarer 
Olof Ingdam. Vi har ekspres-sadelservice, så i 
mange tilfælde behøver rytteren kun være uden 
sin sadel en dag eller to.

FAGLIGT   •  Sadeltilpasning til rytter og hest, del 1 – hesten
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dog udmærket klar over, at mange ryttere spænder gjor-
den hårdt til, fordi de vil være sikre på, at sadlen ligger 
stabilt. Det er især de overvægtige heste, som er proble-
met, fordi deres sadelleje bliver for rundt og umarkeret. 

– Placerer du hånden på siden af en overvægtig hest, så 
kan du også mærke, at du kan f lytte skindet og fedtlaget 
f lere centimeter. Det betyder, at man kommer til at sidde 
som på et kugleleje. Når du spænder gjorden fra sadlen, 
kan du også spænde med mere kraft. Det fremmer ikke 
hestens bevægelse, præstation og holdbarhed, så det skal 
gøres med stor forsigtighed. 

I dag har ny viden været medvirkende til at udvikle 
nye, trykaflastende gjorde. Den nye ”Xpand Girth” er en 
gjord, som er specialkonstrueret til at passe på heste af alle 
typer – dressur- og springheste – og til ponyer og islands-
heste findes en specialkonstruktion. Det særlige ved denne 
gjord er, at den har en delt konstruktion, som sikrer en god 
trykaflastning. Gjorden kan åbne sig i begge sider, når he-
sten ånder, og med spænder og elastikker placeret i en vin-
kel, så de fordeler trykket ud på en større flade, kan gjorden 
spændes, uden hesten mister elasticitet i sin vejrtrækning 
og bevægelse. 

– Vi har fået stor positiv feedback fra mange forskellige 
ryttere, der har heste med forskellige gjordproblemer, bl.a. 
gjordkrampe, fortæller Aff.

– Heste med en stor skulder, som betyder, at gjordlejet er 
f lyttet længere tilbage end normalt, bliver begrænset i de-
res vejrtrækning, når gjorden strammes længere bagud på 
deres ribben. Det kan udløse panik hos hesten, også fordi 
lungerne m.m. ligger lige under, hvor gjorden spændes. Det 
resulterer i gjordkramper og kan udløse en potentiel farlig 
situation for rytteren, supplerer Olof.

Rytteren i fokus
Ud fra ovenstående er det forståeligt, at det er bydende nød-
vendigt, at sadlen passer til hesten. Der er mange mulig-
heder for at ”skrue” på sadlens opbygning, så den kommer 
til at passe. Alt det gode arbejde med tilpasning af sadlen 
til hesten kan dog blive omsonst, såfremt sadlen ikke pas-
ser til rytteren. 

Sidder rytteren rigtigt i en god balance, så bliver hest og 
rytter til en ekvipage, og så er det lettere for både rytter og 
hest, at udnytte det fulde potentiale. Og derfor er rytteren 
en meget vigtig del af denne ligning. Det ser vi på i en ar-
tikel i det næste nummer af magasinet Ridehesten.  h 

1/2 ann. høj
89×270 mm

Det er vigtigt for både hestens 
og rytterens præstation og 

holdbarhed, at sadlen passer 
optimalt til hest og rytter, og skaber 
perfekt balance og kommunikation


