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Idéen med denne bog er at videregive de erfaringer, jeg har gjort gennem mange års arbejde med undervisning af elever og uddannelse
af heste på alle niveauer. Det er mit håb, at
mine erfaringer kan være til inspiration for
trænere og amatører og hjælpe dem til en større forståelse af deres arbejde med heste og
undervisning. Det skal indrømmes, at mange
af disse erfaringer er gjort ved egne fejltagelser, men kan det hjælpe nogen til at undgå
nogle af dem, jeg har begået, har bogen opfyldt det ønske, som jeg udsender den med.
Det er også mit ønske, at en større forståelse
af den klassiske dressur vil føre til, at vi kan
uddanne vores heste på en acceptabel måde set med hestens øjne.
Ingen kan i dag påstå, at den ene eller den anden måde er den, alle skal arbejde på. Ingen
har svaret på, hvordan vi alle sammen, ryttere
og trænere, skal ride og undervise. Dertil er vi
alt for forskellige i vores opfattelse, og det
ville da også være kedeligt, hvis alle red og
underviste på samme måde.
Tag derfor det, du synes, du kan bruge, og
som passer ind i din ridning og undervisning,
og lad resten ligge.

Ingen kan sige, at de har lært og forstået noget, før de har følt det. Uanset hvor mange
ord, vi hører og bruger i undervisningen, er
det vi bør stræbe efter, at eleven opnår en følelse for, hvornår hesten svarer helt rigtigt.
Ingen kan videregive en følelse med ord. Prøv
at forklare nogen, hvordan bananer smager,
eller hvordan det er at køre på cykel – umuligt, ikke? Man skal selv have smagt en banan
eller prøvet at holde balancen på en cykel, før
man er klar over det.
Noget af det vigtigste er at få overblik. For at
få overblik må du arbejde systematisk samt
have et mål og en arbejdsplan. Du skal komme til et punkt, hvor du kan forenkle. Eksempler på dette vil du også finde i det materiale,
du nu er begyndt at læse.
Det er mit håb, at denne bog må være dig til
hjælp, at du vil afprøve nogle af de teorier, du
støder på, og derved havne i en situation, hvor
du får følelsen.
Held og lykke - og god fornøjelse.

Styrken hos dem, det virkelig er lykkedes for,
er nemlig, at de har haft mod og evner til at
udvikle et system og en filosofi, der passer
netop dem. Det er vigtigt at drage sine egne
konklusioner og tro på sine egne metoder.
Men alle kan hente idéer og inspiration ved at
holde ører og øjne åbne.
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