
 
 

 

 

Hej Arne, 
  
Beklagar sen återkoppling i den här frågan. Jag är en stor vän av monté, inte minst som en 

välkomnande och spännande sport för nytillkomna travmänniskor men även som häftig sport att titta 

på. Linda Höijer och jag började redan för två och ett halvt år sen se vad som kunde göras för att 

förbättra och säkra montésporten ur ett djurskyddsperspektiv. Linda har som bekant mycket stor 

erfarenhet av monté och det är med hennes kunnande och kontakter som möjliggjort de aktuella 

åtgärderna. Ett steg har varit att minimera risken för att ryttare kommer i obalans på hästen genom att 

införa konditionskrav och längdgränser.  
  
I monté är belastningen på hästens avsevärt högre än i sulkysporten. Så pass hög att man i Frankrike 

inte tränar hästar under ryttare för monté. Belastningsökningen består till stor del av att en ryttare, 

oavsett skicklighet förflyttar hästens tyngdpunkt framåt. En ryttare i balans påverkar mindre än en 

ryttare i obalans men likafullt sker en avsevärd tyngdpunktsförändring framåt. Det handlar alltså inte 

bara om ryttarens vikt utan att hela tyngdpunkten förskjuts framåt.  För hästen innebär detta att 

framben och hovar utsätts för avsevärt högre belastningar än vid sulkysport och att risken för 

mjukdelsskador, ledinflammationer och böjsensskador ökar kraftigt. Ett ökat slitage på framhovarna 

kan också ses.   
  
Längden på ryttaren är viktig eftersom den har betydelse för hur långt fram tyngdpunkten hamnar. En 

lång ryttare riskerar att förskjuta tyngdpunkten längre fram än en kort. Belastningen ökar naturligtvis 

om ryttaren får mjölksyra och stöttar sig mot hästen för att avlasta musklerna. Den ökade belastningen 

gör att ponnyn blir mer trött och riskerar att få mjölksyra vilket ökar skaderisken ytterligare.  
  
Med hjälp av bilder, videofilmer och lopp har vi med bistånd av Rikard Sjöberg observerat olika 

ridstilar och kroppslängder och hur dessa påverkar ponnyer. Utifrån detta har vi tagit beslut om 

maxlängd. Min uppfattning är att 160 cm på B-ponny är en liberal gräns. Att höja gränsen till 165 

riskerar skada hästar vilket är helt oacceptabelt.  
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