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teller Heidi. Hestens blodtrykk stabiliseres, og 
massasje frigjør ”fred og ro” hormonet oxytocin 
og demper utskillelsen av adrenalin. Muskler 
og sener blir mer elastiske og hesten får større 

bevegelsesfrihet. 
Dersom en hest har forkalkninger fører 

det som regel til sekundære proble-
mer ved at hesten avlaster de vonde 
områdene og med det overbelaster 
andre områder. Massasje reduserer 
disse problemene og kan også virke 
forebyggende. Massasje gir i tillegg 

en frisk og skinnende pelse ved at 
stoffskiftet i hud og talgkjertler økes. 

Massasje kan også løsne på arrdannelser, 
minske voksesmerter – og man reduserer pro-

blemet med stølhet. – Etter en hard trenings-
økt trenger musklene tre dager med roligere 
arbeid for å klare å bygge seg opp til sterkere 
muskler. Hvis man bare jobber på hele tiden, 
så bryter man ned hestens muskulatur i stedet 
for, sier Heidi.

I noen tilfeller skal man imidlertid avstå fra å 
massere hesten. For det første skal hesten først 
være undersøkt av veterinær evnt. også av en 
muskelterapeut dersom den har en skade eller 
er syk. Hvis hesten har feber eller infeksjon, skal 
den ikke masseres. Man skal ikke massere på 
hudutslett eller eksemområder, og hester med 
kreftsvulster skal ikke masseres idet det kan øke 
faren for spredning. Drektige hopper skal ikke 
masseres, og dersom hesten får kortison skal 
man være klar over at det kan gi hudømhet.
Hjemmemassasje skal være behagelig både for 
deg og hesten. Problemområder må du overlate 
til terapeuter. Din oppgave er å opprettholde 
sirkulasjonen mellom eventuelle behandlinger 
og hjelpe til med å forebygge overbelastninger.

START MED EN SKANNING
Den daglige massasjen skal du starte med en 
skanning av hesten, det vil si at du skal kjenne 
over hele hesten med fingrene dine. Dette er 
viktig for å oppdage uregelmessigheter, he-
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HHeidi Bye Svartangen har i mange år jobbet 
med hester med alle mulige slags muskel- og 
bevegelsesproblemer. Dersom eierne også 
jobber med hestene mellom hennes behand-
linger, ser hun at hestene trenger færre be-
handlinger. – En hest med stadige smerter 
vil over tid få en feilbelastning og ubalanse i 
bevegelsesmønsteret. Dette fører igjen til nye 
smerter på nye steder. Muskelterapi og jevnlig 
massasje kan stoppe denne runddansen og 
gjenskape balansen i kroppen. Vi kan ikke 
forvente at hesten skal prestere på topp hver 
dag uten at vi tar vare på hestens kropp og 
muskler. Å få hjelp til dette av en profesjonell 
er en stor fordel, men det er også mye man 
kan gjøre selv, forklarer Heidi.

POSITIVE EFFEKTER 
AV MASSASJE
Massasje medfører at blodet sirkulerer ras-
kere hvilket gjør at både oksygen og næ-
ringsstoffer transporteres mer effektivt ut 
til muskler, bindevev og indre organer. Sir-
kulasjonen av lymfevæske går raskere, der-
med fraktes avfallsstoffer og overflødige 
proteiner raskere ut av cellene. - Påvirk-
ningen på lymfesystemet gjør hesten også 
mer motstandsdyktig mot sykdommer, og 
man kan forhindre væskeansamlinger, for-

- Husk at dette 
arbeidet ikke bare 

er til nytte, men også til 
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men av glede, 

understreker Heidi.
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velser, sår og smerter. Går du direkte løs med 
massasjebørsten, risikerer du å ikke oppdage 
slike ting. En daglig skanning gjør også at du 
lærer hva som er normalt for din hest, da vil du 
tidligere kunne oppdage skader og problemer.
Viser hesten tegn til smerte eller ubehag i et 
område, skal du ikke bruke massasjebørsten 
der. Varer denne reaksjonen i mer enn tre da-
ger, bør du kontakte veterinær/muskelterapeut.
-  Begynn skanningen oppe ved ørene, følg 
nakkens naturlige form ned til skulderbladet, 
kjenn gjennom hele nakken og halsen og kjenn 
også under og over haken, sier Heidi. – Dert-
ter kjenner du langs skulderbladets form, ned 
rundt kanten på begge sider. Kjenn med hånd-
flaten din over selve skulderbladet og overar-
men, rundt skulderleddet og albueleddet. Legg 
så en hånd rund baksiden av beinet og en på 
fremsiden og kjenn ned langs beinet. Stopp opp 
ved kneet og kjenn med to fingre på tvers over 
kneleddet. Fortsett så med en hånd på hver side 
ned over kodeleddet. Ved kronranda brukder 
du tommel eller to fingre og kjenner bortover 
langs kronranda.
- Bruk lette fingre og kjenn bortover ryggmus-
kelen i tre omganger inntil ryggraden, to fin-
gerbredder utenfor ryggraden og en håndsbredd 
utenfor ryggraden. Bruk så fingrene og kjenn 
nedover mellom ribbeina, følg helt til ribbeina 
slutter, fortsetter Heidi.
- Kjenn så med en flat hånd bortover langs siden 
av hesten og under magen, helt fra under fram-
beina til rett bak navlen. På hestens bakpart må 
du legge litt mer kraft i fingrene. Det er fint å 
først gå over med lette fingre og deretter med 
litt mer trykk for å kjenne dypere i musklene. 
Begynn fra der du stoppet ved ryggskanningen, 
følg bakpartens form og pass på at du får kjent 
gjennom hele området. Kjenn så gjennom bak-
siden og innsiden av låret og kjenn også rundt 
kneleddet. Skann gjennom bakbenet på samme 
måte som frambenet. Kjenn på bakre og fremfre 
av beinet, pass på å dra en hånd i det midtre 
området både på innsiden og utsiden. Ved ha-
sen kjenner du over leddet på begge sider på 
tvers, kjenn godt rundt haseleddet. Kjenn med 
en hånd på hver side ned til over kodeleddet. 
Ved kronranda stryker du med tommel eller to 
fingre langs kanten.

UTSTYR OG TEKNIKK
For å få mest mulig ut av masseringen trenger 
du en god massasjebørste. Den skal være laget 

av gummi og ha tykke/lange koneformede tup-
per – altså en helt vanlig, enkel massasjebørste. 
At tuppene er litt slitt av gjør ingenting!
En god omgang med massasjebørsten bør gjøres 
daglig, gjerne før og etter trening. Dette er fysisk 
krevende for deg, men du kan jo samtidig huke 
av på kontoen for trening og muskelarbeid for 
din del. Altså en vinn-vinn situasjon!
Både for god effekt og riktig arbeidsstilling er 
det viktig at du bruker hele kroppen din i mas-
sasjen. Du må bruke kraften fra hoftene, ikke 
bare fra selve armen eller håndleddet. Bruk 
kroppsvekten din der det trengs. Bytt arm ofte 
og tenk på stå- og sittestillingen din. Ikke stå 
og bøy deg når du jobber med hestens ben, bøy 
heller knærne og hold ryggen rett.

BEGYNN MED OPPVARMING
Du begynner det hele med å varme opp både 
dine og hestens muskler. Det gjør du ved å gå 
gjennom hele hesten med oppvarmende stryk-
ninger med massasjebørsten. Dette setter igang 
sirkulasjonen i huden og den ytterste delen av 
musklene og det forteller kroppen at man star-
ter masseringen.
- Som ved skanningen begynner man oppvar-
mingen øverst ved ørene. Dra massasjebørsten 
langs nakke og hals i hårenes retning. Dra i flere 
omganger med økende trykk og jobb helt ned 
til skulderbladet, sier Heidi. – Du skal ikke ta 
veldig hardt i, det skal være behagelig for hesten.
Man bør stryke over brystets fremside flere gan-
ger, så ned langs fremsiden av skulderbladet og 
over hele skulderbladet i nedadgående beve-
gelse. Deretter følger du bakre kant av skul-
derbladet, ned over overarm både på utsiden 
og innsiden. Når du tar for deg brystet, skal du 
stikke hånden inn mellom frambena fra baksi-
den, stryk i jevne drag så langt frem du rekker 
og til albuenivå i flere omganger.
- Når du kommer til frambeinet stryker du jevnt 
fra overarm ned til framkne, på innsiden og 
utsiden. Deretter ned til kronranda før du job-
ber derfra og opp igjen til framkneet, å jobbe 
denne veien hjelper kroppen med å sirkulere 
avfallsstoffene ut av kroppen. Bruk forsiktige 
drag her, sier Heidi.
På hestens rygg og brystkasse skal du stryke i 
jevne drag langs ryggen, helt til verven. – Jobb 
deg gjennom ryggen i tre omganger: Inntil ryg-

graden, en massasjebørstebredde fra ryggraden 
og så to bredder fra. Vær forsiktig over nyreom-
rådet, her er et ofte ømt. Så fortsetter du dra-
gene langs siden på hesten på tvers av ribbeina, 
fortsetter Heidi og legger til: - Her må du være 
varsom, det er ubehagelig hvis du tar i for hardt.
Oppvarmingen av krysset starter der du sluttet 
med ryggen. Følg bakpartens naturlige form og 
legg mer kraft i takene etter hvert. – På lårene 
stryker du langs hele beinet ned til hasen med 
jevne, lange drag. Husk også innsiden, sier Heidi. 
– Så hopper du ned til kronranda og tar jevne 
drag opp til hasen, på alle sidene av beinet. Ta 
forsiktige drag her.
- Nå har både du og hesten blitt varme, og den 
overfladiske sirkulasjonen er i gang. Kroppen 
har nå mer fokus på musklene, og det er på 
tide å jobbe dypere.

GJØR DET FOR HYGGENS SKYLD
- Husk at dette arbeidet ikke bare er til nytte, 
men også til hygge for deg og hesten. Ikke mas-
ser av plikt, men av glede, understreker Heidi. – 
Du overfører nemlig dine intensjoner gjennom 
massasjebørsten, din sinnsstemning påvirker 
hesten. Hvor godt massasje enn er, så ønsker 
ingen en behandling av en som er sint eller ir-
ritert. Legg derfor vekk hverdagsproblemene 
for en stund og nyt denne stunden med hesten, 
råder Heidi.  n

I neste nummer av Ridehesten gir 
Heidi deg tipsene om hvordan 
du gjør den dype massasjen med 
massasjebørsten!
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Massasje-
børster får 
du i mange 
varinater.


