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dressurøvelser starter fra jorden, og uanset hvilket rideteknisk niveau man befinder sig på, kan arbejde fra

jorden være en hjælp og en sjov adspredelse fra den sædvanlige træning.

Fordelene ved dressurarbejde for hånden er mange: Det er hjernegymnastik for både rytter og hest, rytteren
får en helt ny forståelse for din hests bevægelser, personlighed og adfærd, og ikke mindst er mange af de
svære øvelser lettere at indlære fra jorden, så de falder hurtigere på plads, når rytteren sætter sig i sadlen.

Ved at følge bogens rigt illustrerede anvisninger fra de første basisøvelser til piaf og spanske skridt kommer
læseren hurtigt ind i principperne og øvelserne i bogen. De fleste ryttere vil kunne finde ny viden og

inspiration i denne dybdegående lærebog om træning fra jorden.

Dressurarbejde for hånden er skrevet af den erfarne træner og rideekspert Karin Hess-Müller. Hun har redet
dressur i Tyskland på højt niveau gennem mange år, men hendes metoder i arbejde fra jorden er inspireret af

den spanske træner Manolo Rodriguez.

Oversætteren er Ute Lehmann, tysk født, men bosat i Danmark. Hun er kendt for sin blide, men effektive
tilgang til omgangen med heste, og en stor del af hendes træning bygger på håndtering og træning af heste fra
jorden. Ute Lehmann har selv skrevet flere populære bøger om ridning, horsemanship og omgang med heste.
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