
OSNOVE WESTERN 
JAHANJA

Ježa je privilegij. Jezdec bi moral imeti moralno odgovornost jezditi pravilno. 
(C. Hill)

In verjeli ali ne, to velja tudi za western jahanje.
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ZAKAJ PISATI O WESTERN JAHANJU?

Ker bi vam radi predstavili najosnovnejše namige za boljše sodelovanje s konjem ter 
poizkušali opozoriti na napake, ki jih delamo, pa se jih morda niti ne zavedamo. 
Prenekateri  lastnik  western  ujahanega  konja  se  je  verjetno  že  kdaj  počutil 
razočaranega  ali  morda  celo  prevaranega,  saj  s  svojim konjem nikakor ni  mogel 
jahati  tako,  kot  je  želel.  Kot je  videl  jahati  izkušenega western jezdeca.  Žal dosti 
napak in konfliktov s konjem pride tudi zaradi podcenjevanja westerna kot načina 
ježe. 

Tako kot angleški način jahanja se tudi western načina učimo jahati v maneži. Vaje v 
maneži so zmes gimnastike, meditacije in geometrije.  To so osnovni in absolutno 
potrebni ključi za odkrivanje pomembnih načel v western treningih in ježi. 

Še preden pa se povzpnete v sedlo, morate s svojim konjem vzpostaviti medsebojno 
zaupanje.
Medsebojno  zaupanje  se  gradi  skozi  delo  na  tleh,  ko  v  okrogli  ali  pa  tudi  čisto 
navadni  maneži  tako z  mladim kot  s  starejšim konjem,  ko skozi  govorico  telesa 
navežemo stik in vzpostavimo to tako potrebno zaupanje.
Verjetno  je  ena  najpomembnejših  stvari  za  delo  s  konjem  poznavanje  njegove 
psihologije.  Literature  na  to  temo  se  najde  v  revijah,  knjižnicah,  pa  tudi  na 
svetovnem  spletu  (www.konji.com)   najdemo  kar  nekaj  metod  naravnega 
konjarstva,  ki  so nam pri  takšnem delu lahko v veliko pomoč,  zato se  bomo mi 
osredotočili predvsem na pravilnost izvedbe vaj. Seveda pod predpostavko, da je v 
navezi človek-konj slednji že izšolan.
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Začnimo na začetku

Kako PRAVILNO  zajahamo konja?

Konj mora stati pri miru. S tem sam dokazuje, da je pripravljen na delo, ki ga čaka. 

Leva roka drži vajeti (in konjevo grivo) pred sedlom ali pa za rog sedla. Desna roka 
drži za desni rob sedišča (cantle) ali za t. i. swels, sprednji del sedla (spet na desni 
strani),  ki  prehaja preko vilic (fork) v rog (horn) sedla.  Leva noga je v stremenu 
(samo prsti),  obrnjena  vzporedno  s  konjem,  da  ga  pri  zajahanju  ne  dregnemo v 
trebuh in s tem sami povzročimo, da se premakne. Sledi odriv z desno nogo preko 
konjeve zadnjice in že smo v sedlu. V izogib neprijetnim presenečenjem v smislu 
takojšnjega eksplozivnega starta (ko nas konj začuti v sedlu) vedno počakajmo nekaj 
trenutkov mirno, s popuščenimi vajetmi, preden damo namig za naprej.
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Pozor:
- roki  in  leva noga služijo  samo za ravnotežje,  če  se  »vlečemo« v sedlo,  konja 

vržemo iz ravnotežja – še en razlog, da ne more stati pri miru;
- desno nogo zavihtimo dovolj visoko, da se ne dotaknemo konjeve zadnjice (ker je 

tudi tak udarec lahko povod za konjev premik);
- v sedlo se spustimo z občutkom (nam prav gotovo ne bi bilo všeč, če bi nam 

nenadoma nekdo zavihtel na hrbet polno vrečo krompirja);
- kot  rekreativec  oz.  amater  lahko  izbiramo,  ali  bomo  zajahali  obrnjeni  proti 

konjevem sprednjem ali zadnjem delu. Bistvene razlike ni, če smo obrnjen proti 
prvem delu, so tudi prsti leve noge obrnjeni v isto smer – in obratno. V obeh 
primerih moramo paziti, da tako z eno, kot z drugo nogo ne dregnemo konja.

Glede premikanja še to – preverimo, če je konj uravnotežen preden ga zajahamo. 
Dostikrat  je  razlog za njegovo premikanje prav iskanje stabilnosti.  Prepričamo se 
lahko  tako,  da  (stoje  ob  konju)  z  roko  primemo  za  rog  sedla  in  ga  nekajkrat 
potegnemo levo-desno.  Če konj  stoji  stabilno,  se ne bo premaknil,  v nasprotnem 
primeru pa bo ob takšnem »majanju« prisiljen postaviti se uravnoteženo.

Če niste prepričani v svoje fizične sposobnosti, vadite zajahanje najprej na ograji. Če 
se  zaradi  kakršnihkoli  fizičnih  omejitev  ne  morete  zavihteti  na  konja  s  tal,  se 
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navadita  zajahanja  s  pručke,  bale,  tudi  ograje.  Pomembno  je,  da  vzpostavita 
medsebojno zaupanje,  da mu na njemu razumljiv način pokažete,  kaj si želite od 
njega. 

Dober rekreativni konj (v tekmovalne vode se na tem mestu ne bomo spuščali) nam 
mora zaupati in biti pripravljen, da ga zajahamo z leve ali desne strani, na ravnem 
ali  hribovitem  terenu,  s  tal  ali  ograde,  skale,  nakladalne  zapornice,  blatnika 
prikolice,…in, kar je najpomembneje, stoji pri miru tudi, ko se v sedlo kobaca kak 
nadobudni malček.

*****
Pomembno!
Nikoli ne zajahamo konja, ko je privezan ali pa ga drži nekdo drug. S tem ne samo 
da dokazujemo pomanjkanje kontrole in zaupanja s svojim konjem, ampak mu tudi 
nevede  lahko  »pomagamo«  razviti  neprijetno  navado  vlečenja,  ko  je  privezan. 
Zaradi naših napak in neznanja.
*****

Tako,  zavihteli  smo  se  v  sedlo,  pred  nadaljevanjem  pa  še  nekaj  osnovnih 
napotkov.

Vsekakor je bolje vaditi z izkušeno osebo, ki nas opazuje,  poroča, kaj vidi in nas 
usmerja. Ker to vedno ni mogoče, je dobro ob sebi imeti vsaj nekoga, ki nas lahko 
posname ali fotografira, da potem lahko pazljivo in natančno pregledamo posnetke.

V sedlu, ne da bi premikali glavo, preletimo z očmi konjeva ramena, vrat, držo ušes 
in  oči,  da  ugotovimo  korektnost  drže.  Z  občutkom  (ne  s  pogledom)  moramo 
ugotoviti, ali sta leva in desna stran medenice poravnani, kontakt na obeh vajetih 
enak,  ali  s  konjem držimo enakomeren  ritem.  Občutiti  moramo tudi,  ali  je  konj 
sproščen in je našel svoj pravilen položaj z brzdo. Ali lahko občutimo, kdaj točno bo 
na tleh pristala konjeva leva zadnja noga?!
Najbolj  pomembno pri  vsem pa  je,  da skozi  redno  in  temeljito  vadbo  razvijemo 
občutek, kdaj gredo stvari v redu in kdaj ne.
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Torej je za dobro western jahanje potrebno sočasno in usklajeno delovanje celega 
telesa. 

Zbranost in sproščenost nastajata v naši glavi. Z zgornjim delom telesa vzdržujemo 
ravnotežje skozi menjave smeri,  hodov in hitrosti.  Z njim so tesno povezani tudi 
zadnjica,  križ, stegna in teža. Ta »baza« prenaša signale na konjev hrbet,  vodi in 
sledi  konjevim  premikom.  Nogi  uporabljamo  aktivno,  pasivno  in  odmikajoče  v 
različnih pozicijah. 

HALT (ustavljanje, stanje - mirovanje)

Začeti je potrebno na začetku. Kar pomeni, da je treba vaditi tudi držo v sedlu oz. 
stanje, mirovanje.

Drža v mirovanju naj bi bila enakomerna, telo vzravnano in ne pogrbljeno. Jezdec je 
uravnotežen,  konjeve  noge  so  postavljene  pod  telo.  To  je  idealen  trenutek  za 
preverjanje svoje drže, pozicije v sedlu, preden s konjem začnemo gibanje naprej.

Dihamo globoko in enakomerno. Teža telesa mora biti razporejena enakomerno na 
obeh straneh medenične kosti, zadnjica je povsem v zadnjem delu sedla. Kolka sta 
direktno nad medenico, križ je relaksiran, zgornji del telesa pa je v ravnini z boki. 
Ramena so v ravni črti z boki in peto, drži jih vzravnane , poravnane in malo nazaj. 
Tudi roki, ki držita za vajeti, morata biti poravnani, od komolcev preko zapestja do 
konjevih ust (brzde) pa mora potekati ravna črta. Glavo držimo pokonci in pogled 
usmerimo naprej. Stegna naj bodo sproščeno ob konju, stopali držimo naravnost, ne 
obračamo jih  navznoter  niti  navzven.  Ko se ozremo navzdol,  je  vse,  kar  vidimo 
samo konica škornjev.

Zaprite oči. Se počutite uravnoteženo?
Ker delamo od začetka, osnove, tudi vajeti držimo z obema rokama.
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KORAK – WALK

Znaki dobrega koraka pri konju so relaksiran hrbet, dvignjen, rahlo nihajoč rep in 
povsem nežno nihanje glave z ene strani na drugo in prav tako gor in dol. Vi se v 
konjev korak vključujete s sproščenim križem in nogami, vzravnanim telesom, naj se 
telo rahlo nagiba v skladu z gibanjem konjevega hrbta.  Vadite držo na konju, ne 
zamenjujte pa vzravnanosti s togostjo. Brez čvrste in mirne drže oz. sedišča boste 
težko jezdili z mirnimi rokami in stabilnim zgornjim delom telesa. Jezdec, katerega 
telo se očitno neskladno in neritmično premika in ima nesigurne roke ne bo nikoli 
dosegel harmonije s svojim konjem. Pa tudi ježa vam ne bo predstavljala nekega 
užitka.  Vaša  drža  preveč  nazaj  povzroča  konju  bolečine  v  hrbtenici,  če  boste 
nagnjeni  preveč naprej,  pa bo konj  razumel  to  kot namig za hitrejši  hod.  Mišice 
zadnjice in nog morajo delovati, biti elastične in spremljati konjevo gibanje, ne pa 
»sedeti mrtve v sedlu«. Vzravnana ramena vam pomagajo, da držite telo na sredini. 
Držanje  vajeti  z  eno roko lahko neizkušenem jezdecu podzavestno odpelje  ramo 
tiste roke naprej in ravnotežje je izgubljeno. Posledično se potem doda tudi več teže 
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z nogo v stremenu, konj pa se, zaradi obdržanja svojega ravnotežja, mora odzvati 
tako, da premakne boke v nasprotno stran, prav tako bolj dvigne ramo na nasprotni 
strani. Na tak način težko jezdita korektno, težko se držita npr. ravne linije, problemi 
pa nastajajo tudi pri menjavi vodilne noge. Če konja dolgo jezdite neuravnoteženi, je 
opazno,  da  enake  naloge  dela  bolje  v  eno  stran  kot  v  drugo  in  kakorkoli  ga 
poskušate  korigirati  njega,  ne  bo  uspeha  dokler  ne  popravite  svoje  drže.  Bodite 
pozorni tudi na enakomerno dolžino stremen.

Ritem koraka

Preden lahko razumemo, kako vplivati na konjeve noge, moramo razumeti, kako se 
premikajo. V vsakem hodu. Pri koraku, ki je štiritakten in ima enakomeren ritem, se 
noge izmenjujejo tako: leva zadnja, leva prva, desna zadnja, desna prva. Seveda pa 
lahko začnete šteti tudi pri prvi levi, sledi zadnja desna, pa prva desna in zadnja 
leva.  Korak  ima  izmenično  vzporedno  in  triangularno  podporo  telesa.  V  enem 
trenutku nosi konj težo na dveh levih nogah, potem doda desno zadnjo nogo in 
formulira trikotnik v oporo. V naslednjih korakih se teža prenese na obe desni nogi. 
Zato  korak v  sedlu  ustvarja  občutek  nihanja  iz  ene  strani  na drugo  in  od zadaj 
naprej. Kopita se dvigujejo s tal zadnje-prvo-prvo-zadnje, ne glede na to, od kod ste 
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začeli šteti. Imejte v mislih, da se konj pri gibanju trudi ne pohoditi samega sebe in 
hkrati držati ravnotežje z vami vred na hrbtu. Konjeve noge so zdaj vaše noge in ko 
on naredi korak, ga naredite tudi vi. Če se le da, jezdimo s popuščenimi vajetmi, 
pustimo mu glavo pri miru. Pravilno western ujahan konj se bo rade volje odzival 
na namige sedišča in nog. 

*****
Vaja!
Spremljajte njegov korak s pritiski vaših meč. Bolj živahni pritiski pomenijo živahnejši hod,  
nežnejši,  rahlejši  pa  počasnejšega.  Pritisnite  z  levo  nogo  ko  je  njegova  prva  leva  zadaj,  
pritisnite z desno nogo, ko je njegova desna zadaj, leva, desna, leva, desna, kot bi korakali. Če  
od začetka nikakor ne občutite, katera noga je na vrsti,  si omislite  pomočnika, ki naj vas  
opazuje in vam govori, katera noga se v določenem trenutku dvigne. Lahko vas tudi vodi po  
izpustu,  da  se  vi  skoncentrirate  na  korake.  Vizualno  si  lahko  pomagate  sami  tudi  z  
opazovanjem konjevih ramen. Ko prva noga in rama potujeta nazaj, pazite na trenutek, ko  
sta v povsem navpičnem položaju. Takrat s svojo nogo pritisnite na isti strani. Dokler vaši  
možgani povežejo ukaz z izvedbo, bo konjeva noga že zadaj in pripravljena stopiti naprej –  
ravno pravšnji čas za namig.
*****

Morda se vam bo zdelo vse to pretirano, celo nesmiselno, toda to, da se v vsakem 
trenutku zavedate, kje je katera od konjevih nog, je ključnega pomena za zahtevnejše 
delo, naj omenimo samo menjavo galopa ali letečo menjavo galopa. 

Ko gledamo odtise kopit pri koraku, bi zadnje noge morale vsaj dosegati prve, če ne 
že deloma jih prekrivati.  Idealno je,  če  konj  z  zadnjimi nogami stopa tako daleč 
podse, da je odtis zadnjega kopita pred odtisom prvega. Pravilno delovanje zadnjih 
nog je izrednega pomena, prav tako kot mehkost vratu in sproščen naslon glave. 

Konjev kolk se giblje kot npr. kolo pri lokomotivi. Potuje do najvišje točke in potem 
«pade« navzdol preden spet začne potovati navzgor. In ko se prilagajamo gibanju 
konja naša zadnjica niha iz ene strani na drugo.

*****
Vaja!
Ko je sprednja noga v povsem navpični drži, se zadnja noga na isti strani pripravlja na dvig.  
Če boste v sedlu namenoma sedeli zelo vzravnano, boste čutili kako konjev kolk pritiska na  
vaš kolk. Vtaknite palec desne roke v sprednji žepek hlač. Tako začutite, kako žepek potuje do  
najvišje točke na poti in ko začne padati, je to trenutek, ko se konjeva desna zadnja noga  
dvigne s tal.
*****
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USTAVLJANJE IZ KORAKA

Konju  nakažemo  ustavljanje  s  tem,  da  zmanjšamo  živahnost  našega  telesa  (1), 
izrečemo magično besedo »WHOA« (wóu) in se v naslednjem delčku sekunde (2) 
usedemo globlje v sedlo in rahlo odmaknemo noge od konja. Da se počutimo bolj 
uravnoteženo in varno, rahlo potisnemo pete navzdol. S tem potisnemo spodnji del 
noge  naprej  in  to  nam  bo  pomagalo  obdržati  ravnotežje  pri  ustavljanju,  sploh 
kasneje, pri kasu in galopu. Naslednji korak pri ustavljanju je namig z vajetmi. Res 
uporabimo samo namig oziroma naredimo (3)  minimalen poteg z rokama ravno 
nazaj. 

Ne vlecite na vso moč in ne »žagajte« z vajetmi, s tem konja sami prisilite, da se 
začne naslanjati  na brzdo,  dvigovati  glavo in čedalje  težje ustavljati.  Če ne boste 
najprej  poizkusili  ustavljati  povsem  nežno  in  šele  potem,  po  potrebi  uporabiti 
malenkost  močnejši  pritisk,  ne  boste  nikoli  vedeli,  kako  mehak  je  vaš  konj 
pravzaprav v ustih.

Na levi fotografiji  sta jezdec in konj v koraku, na desni pa sta se ravno ustavila. Lepo je  
razvidna drža rok in nog v trenutku ustavljanja.

Ne zlorabljajte besede WHOA. Uporabljajte jo res le takrat, ko se želite ustaviti in 
takrat se tudi ustavite. Ne zadovoljite se s tem, da konj pri ukazu samo npr. zamenja 
hod (npr. iz kasa v korak) oz. ga upočasni. Stoj pomeni stoj.

©VASCER QUARTER HORSES 2007



*****
Vaja!
Če menite, da že obvladate »štetje nog«, poizkusite z vajo ustavljanja, ki pa pomaga konju  
tudi pri pravilni uporabi zadnjih nog, pri t.i. stopanju podse. 
Ko se konjeva zadnja noga dvigne s tal je trenutek za ustavljanje. Dokler naredite 1-2-3 bo  
konj stopil s to isto nogo podse in se ustavil še preden s prvo krene naprej. Vendar pozor! Če  
trenutek zamudite, boste izvršili  »pritisk« na brzdo oz. ga boste z vajetmi zadržali ravno v  
trenutku, ko bo hotel stopiti naprej, in mu s tem nehote povzročili, da se bo naslonil na brzdo,  
iztegnil nos in/ali dvignil glavo.
*****

Pomembno!
Pravilna drža ni pomembna samo na tekmovanju ampak tudi pri rekreativni ježi. 
Naše pravilno sedenje v sedlu pomaga konju pri izvajanju zahtevanega in v največji 
možni  meri  zmanjšuje  možnost  bolečin  v  hrbtu.  Nič  nenavadnega  ni  videti 
rekreativnega jezdeca,  ki  poskuša pregnati  togost in bolečine od dolgotrajne ježe 
tako, da »zleze« bolj na eno stran ali celo vrže eno nogo preko glaviča sedla. Česar se 
ne zaveda je to, da pri tem konju povečuje pritisk na določen del hrbta, kar lahko 
vodi do resnejših bolečin.
Pa še eno opozorilo. Konji, še posebej mlajši, padejo hitreje in pogosteje, kot si ljudje 
lahko zamislimo. Tudi pohodijo sami sebe v poizkusu iskanja ravnotežja.  Zato je 
naša  dolžnost,  da  se  o  njih  naučimo  čimveč,  jih  spoznamo,  občutimo  kako 
»delujejo«.  Bodite  prijazni  in  potrpežljivi  s  svojim  konjem.  Če  tega  ne  zmorete, 
razjašite in hodite peš!
*****

JOG (KAS)

Western jog, dvo-takten diagonalen hod, je v bistvu počasen kas. Edina razlika med 
korakom in western jogom je ta, da konj iz štiritaktnega hoda preide v dvo taktnega. 
Ritem  je  očiten  ena-dva,  ena-dva,  ena-dva….   Noge  se  premikajo  v  parih  in 
diagonalno: leva prva in desna zadnja, desna prva in leva zadnja.

Pri nekaterih konjih je jog skorajda počasnejši od koraka. Na splošno je to hod, v 
katerem so delavci na kmetijah prepotovali milje in milje, zato so pri izbiri in reji 
konj veliko pozornost polagali tudi na udoben korak v kasu.
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Western konji, vsaj velika večina njih, pri kasu obdržijo miren hrbet in prav zaradi 
tega se pri western jogu tudi sedi v sedlu in ne dviga v ritmu kot pri kasu. Vendar ni 
nič narobe, če s telesom sledite  (rahlo dvigate ramena oz. cel  zgornji  del telesa) 
ritmu  hoda.  Trenerji  to  celo  priporočajo,  sploh  tistim  jezdecem,  ki  preveč 
»sproščeno« nihajo levo-desno v sedlu. Pa tudi obratno – če se nikakor ne morete 
odvaditi dvigovanja v kasu, pa bi želeli, poskusite to zamenjati z nežnim nihanjem 
levo-desno. Pri rekreativni ježi, ko vas ne ocenjuje strogo oko sodnika, ko s konjem 
izbereta tempo kasa, ki vama ustreza, pa si izberite tudi način ježe, ki bo vam najbolj 
ustrezala.Tudi če se boste mehko dvigali v ritmu hoda ali pa kar stali v stremenih, 
vse dokler se oba dobro počutita in usklajeno jezdita, je OK!

Podrobneje  si  oglejmo  držo  telesa.  Prav  zaradi  počasnosti  joga  se  bistveno  ne 
razlikuje od drže v koraku. Namig za prehod v jog je rahel stisk nog na podprsnici 
in nagib telesa naprej. Vajeti so popuščene, vzdržujemo rahel kontakt s konjevimi 
usti.  Naš  križ  je  še  vedno  vzravnan,  trebušne  mišice  zaposlene  in  ramena 
poravnana, stegna pa spremljajo gibanje konjevih nog in tako vzdržujejo ritem. 

©VASCER QUARTER HORSES 2007



*****
Vaja!
Se spomnite prejšnjih vaj in štetja nog? Pri jogu pritisnite z nogo takrat, ko bi se pri kasu  
dvignili iz sedla. Tudi tu, tako kot pri koraku velja, da tempo narekujete vi z bolj ali manj  
živahnim  pritiskom  nog.  V  kolikor  seveda  sedite  v  sedlu.  V  drugih  primerih  to  nalogo  
prevzame celo telo.
*****

Pomembno!
Ne stiskajte  stegen in  kolen  preveč,  ker  vas  bo  ustvarjena  napetost  dvigovala  iz 
sedla. Prav tako ne vlecite za vajeti, konj mora imeti pri jogu sproščen naslon. Teme 
je nekje v višini vihra,  lahko višje,  nižje pa, vsaj  po tekmovalnih pravilnikih, ne. 
Pazite,  da ne boste potovali prepočasi.  Konj lahko izgubi ritem in nog več ne bo 
spuščal in dvigal enakomerno, zato se hitro lahko zgodi, da bo s prvima v jogu in z 
zadnjima v koraku.
*****

GALOP – LOPE, CANTER

Osnove dobrega »horsemanshipa«, konjarstva (prevod bi bil sicer jahalna spretnost, 
pa vendar gre za več kot samo spretnost) so enake tako v maneži, na tekmovanju, 
kot tudi pri rekreativni ježi na terenu. Izven tekmovališča pa je čisto v redu, če se 
malenkost oddaljite od strogih pravil. Nič ni, na primer, narobe, če se primete za rog 
sedla.  Le-ta  je  bil  primarno res  ustvarjen  za  privezovanje  vrvi,  s  katero  ste  ujeli 
živinče,  je pa prav tako primeren kot naslon za utrujeno roko. Prav tako se zanj 
lahko primete, če imate občutek, da bi lahko padli ali pa si dajete oporo v živahnem 
kasu oziroma galopu. Najdejo se začetniki, ki zmotno mislijo, da je edino enoročno 
jahanje »western jahanje«. Ni res. Povsem v redu je, če držite vajeti z obema rokama. 
Če pa ste konju nadeli navadno lomljeno brzdo (snaffle bit), pa je že zaradi samega 
sprejemanja namigov preko brzde skoraj nujno dvoročno vodenje.

Galop  je  bolj  impulziven  kot  kas,  zato  od  jezdeca  zahteva  tudi  več  izkušenj  in 
ravnotežja. Izkušenj kot je na primer ta, da veste, če galopirata na pravo nogo, če sta 
v  pravilnem,   tritaktnem  hodu,  ali  sta  prepočasna  in  se  je  zadeva  razvlekla  v 
štiritakten  hod.  V  galopu  discipliniran  jezdec  drži  telo  mirno  in  sproščeno  ter 
spremlja gibanje konja. Konj se v trenutku, ko s tal dvigne vodilno prvo nogo, tudi 
sam »dvigne« in v tem trenutku se dvigne tudi jezdec. Pri tem ne gre za dvigovanje 
iz sedla ali,  kar je vizuelno izredno neprivlačno, dvigovanje samih ramen (kot bi 
npr. »ročno črpali vodo«), gre bolj za »dvigovanje« bokov. Gre za to, da dovolite, da 
se boki nežno premikajo naprej – nazaj v ritmu ježe, na način, ki je skoraj neopazen. 
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Pri galopu se boste bolj opirali v stremena kot pri kasu, tudi pete morate potisniti 
dol. Težje jih je tudi držati pri miru, saj jih ritem galopa niha naprej nazaj, verjetno 
boste opazili, da je na udaru predvsem noga na strani vodilne konjeve noge. Povrh 
vsega  pa  bi  bilo  dobro,  da bi,  tudi  v  galopu,  spremljali  (šteli)  konjeve  korake  z 
rahlimi  pritiski.  Ko  se  vodilna  prva  noga  dvigne  s  tal,  ustvarite  rahel  pritisk  z 
nogama –  njemu pomaga pri  zbranosti,  vi  pa bolje  občutite,  kaj  se  dogaja  »pod 
vami«.

levi galop

Levi in desni galop

Pa še nekaj praktičnih napotkov oz. namigov. Veljajo za desni galop, zrcalno pa jih 
uporabljate  tudi  za  levega.  Zgornji  del  telesa  je  vzravnan,  tudi  ramena,  naprej 
potisnete samo desno stran medenice,  bok. Desna noga je na podprsnici,  leva pa 
malenkost za njo,  v funkciji  uravnavanja konjevega zadnjega dela.  Desna vajet  – 
vodilna  vajet  se  uporablja  pri  zavijanju  v  desno,  leva  –  pomožna  pa  vzdržuje 
potreben kontakt. Pravilno western ujahan konj naj bi se sicer odzval že na najmanjši 
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namig za prehod v galop, včasih pa je le treba malo več vzpodbude. Seveda spet 
začnite z minimalnimi dejstvi – stisk noge na podprsnici (desne oz. leve, odvisno od 
galopa) rahel nagib telesa naprej,  popuščanje oz. pomik vajeti proti konjevi glavi, 
verbalni ukaz (galop, lope) – ki jih po potrebi, če se konj ne odzove, tudi malo bolj 
poudarite.

BACK – odstopanje, hoja nazaj

Si vzamete kdaj čas in opazujete konje pri urejanju medsebojnih odnosov? Kdo je 
glavni, kdo nagaja, kdo se nikakor noče podrediti in kakšne ukrepe ima vodja črede 
pripravljene  za vzdrževanje reda in discipline?! 
Pa ste opazili tudi, kolikokrat se konj sam odloči za hojo nazaj? In če se že, gre skoraj 
izključno za korak, dva umikanja pred močnejšim, bolj pomembnim članom črede. 
Odstopanje si je kot tako izmislil človek in je za samega konja nenaraven hod – torej 
moramo pristopiti k učenju, pa tudi treniranju le-tega počasi, previdno in predvsem 
z občutkom. Za začetek naj bo dovolj korak, dva in le počasi prehajajte na daljše 
razdalje. Predvsem pa nikoli ne začnite hoje nazaj z vlečenjem vajeti vajetmi. Tudi če 
se med odstopanjem konj ustavi brez našega ukaza jih ne vlecite. Uporabite stiske, 
pritiske  nog,  preko  vajeti  pa  izvajajte  samo  namige  izmenično  z  levo  in  desno 
vajetjo.  Ukaz za hojo vzvratno damo vzravnani  (sploh spodnji,  križni  del  hrbta), 
težo,  pritisk porazdelimo na sedišče in stegna, ne nagibamo se naprej.  Ko preko 
vajeti  začutimo  kontak  (dejstvo,  da  je  konj  »na  brzdi«),  držimo  ta  kontakt  in 
enakomerno  z  obema  nogama  pritisnemo  na  podprsnico.  Namig  po  potrebi 
podkrepimo verbalno (npr. z ukazom »back« izg. bæk). Ko konj razume namig in 
začne voljno odstopati, spodvije glavo in križ, skratka se usloči, popustimo vajeti, 
ostane pa drža telesa in noge na podprsnici.
Za ustavljanje je  pri  nekaterih konjih dovolj  samo rahel  namig – dvig,  kontakt z 
vajetmi ali popustitev pritiska nog, morda samo »WHOA«, morda pa kombinacija 
vsega. (glej »ustavljanje iz koraka«).

*****
Pomembno!
Back je dvo-takten hod, če pa konj odstopa leno, počasi, se spremeni v štiri-takten 
hod, pravzaprav bolj vlečenje nog nazaj. V takem primeru si pomagajte  z dajanjem 
ritma –  enako kot  pri  koraku,  z  nogama izmenično pritiskajte  na podprsnico.  V 
primeru, da konj samovoljno zavija npr. v levo, se najprej prepričajte, da to nevede 
ne počnete vi preko leve vajeti ali pritiskate z levo nogo za podprsnico. Ker noge 
lahko  uporabljate  tudi  za  natančno  »krmiljenje«  in  popravljanje  smeri  –  za 
podprsnico.
*****
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Z ježo nazaj pri konju razvijamo moč zadnjega dela in zadnjih nog, seveda pa ni 
odveč poudariti, da vaje ne ponavljajmo v nedogled. Odstopanje pa je tudi sestavni 
element western disciplin kot so trail, reining, western pleasure, western riding in 
horsemanship…
Pri  delu oziroma ježi bodimo inovativni,  spreminjanje hodov, smeri ipd. pomaga 
tudi pri zbranosti konja, raznolikost pa preganja monotonost dela v maneži. 
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*****
Preizkus znanja!
Preizkusili smo se v hodih naprej in nazaj, zdaj pa je že čas za povsem preprosto vajo, s  
katero  si  pridobivamo  izkušnje  za  ježo  naravnost.  Ko  jezdimo  ob  ograji  dobimo  namreč  
varljiv občutek, da obvladamo ježo naravnost v ravni črti. Povsem drugače pa lahko izpade,  
ko  se  preizkusimo  v  odprtem  prostoru,  brez  vizuelnih  opornih  točk.  Ježa  naravnost  je  
sestavni  del  večine  western  tekmovalnih  disciplin,  ki  se  točkujejo  glede  na  izvedbo,  
pomembna pa je tudi pri npr. barrelu.

Da  preverite,  kako  dobro  obvladate  ježo  naravnost,  si  pripravite  povsem  enostaven  
pripomoček. Zadostuje že uporabljena vrvica, s katero so bile povezane bale, naredite pa si  
dva koluta, dolga od 40 do 60 metrov, kolikor vam pač dopušča prostor (maneža, izpust ali  
travnik). Iz te vrvice si naredite koridor, širok cca 2 metra, konce vrvic pa pričvrstite na  
stožce,  količke,  morda  celo  kamne.  V  daljavi  si  izberite  točko  in  poskusite  v  sproščenem  
koraku, s popuščenimi vajetmi jezditi ravno med vrvicama. Enostavno?! Morda, morda pa  
tudi ne. Vrvica, napeta po tleh, naj vam služi za občasno orientacijo, nikakor ne jezdite s  
pogledom uperjenim v tla. Vrvico tu in tam ošinite s pogledom, da preverite, ali se držite  
smeri. Ježa popolnoma naravnost zahteva tudi popolno ravnotežje. Če vaš konj zavija levo-
desno, najprej preverite sebe, svojo držo, šele nato iščite »napake« v konju. Morda je dovolj  
samo malo zbranega treninga, da dobro opravita vajo. Potem je potrebno natrenirati samo še  
kas in galop, pa lahko vrvice pospravite.
*****
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»Sposobnost vodenja« 
ali

   Naučimo se komunicirati s svojim konjem preko svojih rok!  

Pri western ježi si moramo prizadevati za lahen kontakt s konjevimi usti in pogon iz 
njegovega zadnjega  konca.  Naše  vajeti  so  volan.  Svoje  noge pa  uporabljamo kot 
pedal  za plin in tako kontroliramo, koliko pogona želimo. S pedalom za plin ne 
moremo usmerjati avta, prav tako ne moremo poganjati konja naprej z vajetmi. Kot 
pri avtu, je tudi pri konju treba uporabljati noge za pogon in roke za usmerjanje. 
Uravnotežen pritisk vajeti  in uravnotežen pritisk nog premika konja  naprej in v 
želeni  smeri.  Ključno  je,  da  pripravimo konja  na  povsem mehak odziv  na  naše 
mehko vodenje, ravno takšno kot je vožnja s servo volanom. 
Nebotičnike ne začnejo graditi  na vrhu. Vse se gradi od zemlje navzgor.  Zato ne 
morete kar skočiti na konja in pričakovati od njega, da se bo znal odzivati na vaše 
vlečenje vajeti. Začnite počasi in začnite na tleh. Lonžiranje je osnovna vaja, s katero 
naučite  konja,  da  se  vam  odziva.  Preden  se  torej  zavihtite  na  njegov  hrbet, 
poizkusite naslednjo vajo, da vidite, če je pripravljen.

*****
Vaja!
Začnite  ga  lonžirati  v  eno  smer,  potem  ga  ustavite  (recite  whoa)  in  ga  povsem  rahlo  
potegnite  k  sebi.  Pri  tem  pazite,  da  konj  ne  začne  sam  predvidevati  ustavljanja  in  se  
enostavno obrne v drugo smer. Odzvati se mora na vašo roko in ne samo avtomatsko obrniti  
v drugo stran. Za nadaljevanje ga obrnite na zadnjih nogah in mu dajte namig za  naprej.
*****
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Konj na fotografiji je eno uho  
usmeril  na  osebo,  ki  ga  
lonžira in s tem povedal, da  
dela voljno in zbrano.

PA ZAČNIMO!

Najbolj razširjeno zmotno prepričanje začetnikov je, da vsa kontrola, ki jo imajo nad 
konjem, prihaja iz držanja za vajeti. Priganjamo z nogami in usmerjamo z vajetmi.

Ko vzpostavite kontakt preko vajeti s konjevo glavo, istočasno stisnete z nogami. 
Delajta mehko in sproščeno v koraku, šele nato preidita v kas.  Zapomnite si, ko se 
ukloni pritisku, tudi vi popustite pritisk!
Na primer: za obrat v levo položite desno vajet na konjev vrat, nežno potegnete za 
levo vajet,  stisnete  z  desno nogo in  ga tako poprosite,  da se  uvije  v  levo.  To je 
začetek  »neck  reininga«,  ježe  s  prislanjanjem  vajeti.  Ne  pozabite  biti  nežni.  Ne 
morete  biti  nežni  samo  včasih,  nežni  morate  biti  vedno.  Uporabite  samo  malo 
pritiska (potega) z zapestjem in prstom, ko potegnete konja v želeno smer. Za uklon 
pritisku mora slediti takojšnja nagrada, razbremenitev pritiska.
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Če konj ni naučen, kako biti mehek, se bo na vaše vlečenje odzival z upiranjem. In 
bolj ko boste vlekli, bolj se bo upiral. Delo v smeri uklanjanja pritisku se začne že pri 
žrebetu. Potreben je samo čas in potrpežljivost.

DRŽANJE VAJETI

Vajeti naj bi, skupaj z roko od komolca navzdol, tvorile ravno črto do konjevih ust. 
Ko so predolge, izgubimo stik, možnost  vodenja in učinkovitost. 
Z  nogami  kontroliramo,  koliko  pogona  želimo.  (glej  vajo  pri  ritmu  koraka.) 
Vzdržujemo enakomeren pritisk (namig) in ne premikamo nog naprej in nazaj.

Dostikrat ljudje sprašujejo trenerja: »Držim vajeti dovolj na kratko?« Da, iz pogleda s 
tal morda res so, vendar si morate sami razviti občutek, v maneži, med delom, in biti 
sposobni sami namestiti vajeti za različne vaje. Nobena disciplina ali manever ki ga 
izvajamo, nima predpisano, kako dolge ali kratke morajo točno biti vajeti.  Gre za 
občutek, gre za jemanje in dodajanje.
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NE PREVEČ PRITISKA

Popustimo,  ko  se  konj  ukloni  in  držimo,  ko  ne  popušča  pritisku.  Malenkostno 
povečanje  pritiska  (namiga)  bi  ponavadi  moralo  zadostovati.  Samo  bodite 
potrpežljivi in vadite. Če boste pretirano in sunkovito vlekli, se bo konju zamerilo 
toliko  pritiska  naenkrat.  Spet  ne  moremo  govoriti  npr.  o  kilogramu  pritiska. 
Enostavno morate občutiti, ali konj popušča namigu ali ne. Začnete povsem rahlo in 
ko  čutite,  oziroma  tudi  vidite  odziv  (drža  glave,  ušes,  ...),  potem  veste,  da  ste 
uporabili  dovolj pritiska. Če močno potegnete vajeti in čutite,  da je konj potegnil 
nazaj, potem ste očitno uporabili preveč pritiska. 
Seveda je vsak konj osebnost zase, prav tako kot ljudje. Pri enih je potrebno manj, pri 
drugih malo več pritiska. Jezdec mora sam najti neki zadovoljiv kompromis.
Najpomembneje  je,  da  zaupate  v  konja  in  zaupate  sebi,  da  boste  zmogli  delo  z 
mehko oz. manj strogo brzdo.

Nasvet!
Ko  se  učimo  jahanja,  je,  poleg  osredotočenja  na  držo  telesa,  rok  in  nog,  težko 
razmišljati in razumeti še pojem »občutek v rokah«. Sploh zato, ker gre za pojem, ki 
se ga težko opiše. Gre za »dodajanje« in »odvzemanje« in to ves čas, ko držimo za 
vajeti in komuniciramo s konjem. Ne držimo nenehnega pritiska oz. močnega stika 
na vajetih. Če držimo nenehen pritisk, se ne moremo gibati s konjem v njegovem 
naravnem gibanju. Prste moramo odpirati in zapirati v pest in s tem na minimalen 
način konja prosimo za gibanje naprej oz. nazaj.

Ob držanju za vajeti si predstavljajmo razliko med držanjem kovanca za 2 evra in 
kovancem za 2 centa. Poskušajmo komunicirati s konjem na način, da stisnemo pest 
okoli vajeti kot bi držali 2 centa, nato pa popustimo kot da držimo 2 evra. Ko za 
malenkost razpremo pest, damo konju vedeti, da je dobil malo več svobode (a ne 
toliko, da bi nas samovoljno nosil po maneži).
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Razumevanje konjeve govorice

Morda se bo komu porajalo vprašanje, zakaj pri osnovah western jahanja govorimo o takšnih  
zadevah kot je govor konjevega telesa, namesto da bi pisali o tem, kako pripraviš konja da  
spina ali ustavlja (slida) več kot 5 metrov....

Poznavanje konja, njegovih odzivanj in njegove govorice telesa ni koristno samo pri 
delu v maneži, predvsem pride do izraza v naravi, kjer smo izpostavljeni določenim 
nenapovedanim in nepričakovanim dogodkom, ki  jih konj  zazna prej  kot  mi.  Če 
razumemo in pa seveda spremljamo njegov pogovor z nami, se lahko na takšne 
dogodke  pravočasno  pripravimo,  se  tako  izognemo  nepričakovanim  reakcijam 
(nepričakovanim za nepoučenega jezdeca) in tudi potencialnim nesrečam.

Vsak dober tekmovalec in trener je svoje znanje in delo začel graditi pri temeljih, pa 
naj gre za klasično ali western jahanje in delček teh temeljev je tudi razumevanje 
konjeve govorice. Če so temelji pomanjkljivo zgrajeni, prej ali slej začne škripati v 
nadgradnji. V takem primeru je razumno vrniti se nekaj korakov nazaj in spet delati 
na osnovah, nikakor pa ni rešitev v iskanju novih vzgojnih pripomočkov in ostrejših 
metod. Vsaj za tiste, ki konja sprejemajo kot živo bitje in enakovrednega partnerja 

Da bi znali razumeti konjev govor, je treba razumeti konjevo obnašanje in vedeti, na 
kak  način  in  s  čim  konj  komunicira  z  nami.  Vsak  konj  je  osebnost  zase  in 
spoznavanje bi se moralo začeti že z npr. samim opazovanjem konja v izpustu, v 
boksu, v družbi drugih konj. Nadaljuje se z delom na tleh, vodenjem, lonžiranjem in 
podobno. Torej  takrat,  ko se zavihtimo v sedlo,  že približno razumemo, kaj  nam 
konj sporoča preko svojih ušes, oči, ust, repa in kože. Žal se še vedno najdejo jezdeci, 
ki  si  tolmačijo  konjev govor oziroma njegovo izražanje  nelagodja  ter  reakcije  na 
jezdečeva  (bodisi  napačna ali  pregroba)  dejstva  kot  nespoštovanje.  Pa  vendar so 
boljše rešitve za oba dostikrat na dosegu očesa, le opazovati je treba. 

Prvi znak, da v sedlu nismo uravnoteženi je  drža ušes in če opazite,  da ima eno 
spuščeno nižje kot drugo, popravite svojo držo. Sproščen konj, ki je hkrati pozoren, 
pa tudi zadovoljen in z zanimanjem spremlja vaše namige, ima ušesi v ravni liniji, 
rahlo obrnjeni naprej in ju počasi premika naprej - nazaj. Tak konj, ki izraža svoje 
zanimanje, je tudi na tekmovanjih bolje ocenjen od npr. tistega, ki drži ušesa pokonci 
in  pri  miru,  ker  s  tem  signalizira  svojo  nezainteresiranost,  naveličanost, 
»brezizraznost«, kljub vsemu pa je še vedno relativno sproščen. Dosti bolj moramo 
biti pozorni pri polaganju oz. držanju ušes nazaj, saj to pomeni, da nekdo ali nekaj 
konja jezi oziroma se mu določene zadeve v veliki meri upirajo.

Tudi  rep je  osnovni  pokazatelj  in  pomemben  mehanizem  ravnotežja  za  konja. 
Sproščen konj, ki pravilno nosi sebe in jezdeca, drži koren repa mirno ob telesu, »ob 
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kolku«, rep pa se premika v ritmu hoda naprej – nazaj. Blago premikanje repa levo – 
desno je že znak rahle vznemirjenosti, ki z močnejšim šviganjem prerašča v jezo oz. 
znak odpora. Seveda pa je treba znati ločiti med slednjim in med otepanjem mrčesa 
v toplih obdobjih. Konj pa si z iztegovanjem repa, držo stran od telesa, na svoj način 
tudi pomaga pri držanju ravnotežja. 

Ko konj mirno sprejme brzdo in ima usta zaprta in sproščena, nam sporoča prav to: 
sem  sproščen,  udobno  se  počutim in  sprejemam  brzdo.  V  takšni  fazi  dosegamo 
maksimalno sodelovanje in rezultate. Konj, ki hitro žveči brzdo, je zelo stimuliran, 
lahko je nervozen ali pa na tak način izraža svoj strah in občutek negotovosti. Je pa 
tudi  znak pričakovanja,  npr.  pred barrel  tekmo ali  dirko.  Če konj  pogosto  žveči 
brzdo, lahko nakazuje tudi na probleme kot so upiranje, nevoljo, morda ne razume 
namigov,  ki jih dobiva,  ali  pa ima preprosto probleme z zobmi.  Morda je v fazi 
menjave  (v  približnem  obdobju  od  3  do  5  let)  ali  pa  bo  potreben  obisk  pri 
strokovnjaku, ki bo odstranil  morebitne kapice ali  t.  i.  špice.  Morda pa je takšno 
žvečenje pokazatelj, da uporabljamo preostro brzdo. V takem primeru poizkusimo z 
blažjo  brzdo ali  pa razmislimo,  če imamo morda preveč agresivne roke.  Če konj 
široma odpira usta oz. jih kar drži odprta, se je naučil izogibati se brzdi ali pa je 
našel defenzivni  položaj  ust,  v katerem se izogne grobosti,  ki  jo povzroča jezdec 
preko vajeti.

Sproščen,  inteligenten  in  zaupljiv  konj  nas  gleda  z  velikimi,  temnimi,  prijaznimi 
očmi. Bolj ko postaja pozoren, bolj na široko odpira oči, predvsem dviguje zgornjo 
veko.  Oko  konja,  katerega  nekdo  ali  nekaj  res  razjezi,  pa  se  zoža.  Pojav,  ki  ga 
(verjetno  zaradi  neskončne  potrpežljivosti  naših  družabnikov)  ne  vidimo  prav 
pogosto. Ko pa naguba tudi kožo pod očesom je znak, da je prav zares razkurjen.

S svojim izredno razvejanim sistemom živčevja lahko konj premakne ravno in samo 
tisti  delček  kože,  na  katerem  je  pristal  vsiljivec,  insekt.  To  je  že  splošno  znano 
dejstvo in verjetno v večini ne posvečamo temu posebne pozornosti. Pa vendar nam 
tudi preko trzajev kože lahko sporoča svoje ogorčenje oziroma zgražanje nad našim 
početjem  v  sedlu.  Le  pozorni  moramo  biti  in  ločiti  med  mrčesom  in  našimi 
napakami.

Bodite pozorni na vzorce

Ko  se  enkrat  naučite  gledati,  postanete  pozorni  tudi  na  vzorce  obnašanja.  Na 
podlagi le-teh pa potem načrtujete spremembe in izboljšave pri delu. 
Najlažje ponazorimo zadevo na primeru. Ostroge so dober pripomoček, a gre le za 
»umetni  namig«,  ki  poudarja  »naravni  namig«  jezdečeve  noge.  Če  jezdec  nima 
pravilne drže nog oziroma ima pomanjkanje znanja, daje namige samo z ostrogami. 
Tako pride pri namigu za galop ( v primeru ko jezdec ne uporablja noge ampak 
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konja  samo  vzpodbode  z  ostrogo)  do  naslednje  reakcije:  konj  v  istem  trenutku 
nervozno zamahne z repom levo-desno, ušesa poleže nazaj,  trzne in zine.  V tem 
primeru (gre res samo za trenutek) je očitno, da konj trenutno zasovraži jezdeca oz. 
njegovo početje. To je vzorec: ostroga za namig, konj naredi X, ostroga za namig, 
konj naredi X...  Ko enkrat opazite vzorec, tudi spoznate, kaj se mora spremeniti – v 
tem primeru jezdečev namig z nogo.
Ljudje dostikrat pravijo: moj konj vedno meče ušesa po sebi. Treba je ugotoviti, kdaj 
je  to »vedno«.  Je to pri  menjavi  hoda, sploh iz hitrejšega v počasnejšega,  npr.  iz 
galopa v kas ali korak? Morda ga v takem trenutku »uščipne« slabo prilegajoče se 
sedlo, morda ima jezdec premočne roke...
Bodite pozorni na vzorce. Ko jih odkrijete, lahko ponavadi nadete tudi rešitev. Začne 
pa se z učenjem »čitanja« vašega konja.

izraz nelagodja
popolna sproščenost
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Ravnotežje

Vzdrževanje ravnotežja  je ena najpomembnejših odgovornosti, ki jih ima jezdec na konjevem  
hrbtu.

Razvijanje in izboljšanje drže v sedlu in ravnotežja

Ne glede na to, kako dolgo smo že v sedlu in koliko kilometrov je že za nami, nikoli 
ne škodi narediti kakšno vajo za ravnotežje oziroma izboljšanje le-tega. 
O pravilni drži v sedlu je že bilo govora, vendar ne bo odveč še enkrat poudariti 
nekaj stvari. Predvsem, kar se tiče nog, »pedalk za plin«, kot smo jih poimenovali. 
Že sam izraz nam pove, da je z nogami treba dajati namige z občutkom, da moramo 
znati  dodati  npr.  za  10  gramov  pritiska  ali  pa  10  kilogramov,  če  bi  to  od  nas 
zahtevala  situacija.  Stopalo se v stremenu opira z blazinicami,  prsti  so dvignjeni 
navzgor,  peta  potisnjena  navzdol.  Le  tako,  s  peto  navzdol,  so  mišice  na  nogi 
iztegnjene, na ta način pa imate vi v noga  moč za dajanje namigov. V nasprotnem 
primeru vam dvignjene pete tudi rušijo ravnotežje v sedlu, saj se posledično rame 
nagibajo naprej. Pomembno pa je tudi, da je noga pri miru, da se sedla samo dotika, 
da vam ne opleta naprej-nazaj in da se premakne le takrat, ko z njo dajete namig za 
manever.
Večina jezdecev, ki so se učili klasičnega jahanja se sooča s problemom pretiranega 
(pretiranega  pri  western  jahanju,  pri  angleškem  načinu  pa  šolsko  predpisanega) 
pritiskanja  nog,  kolen,  listov,  kar  je  pri  western  ujahanem konju jasen namig za 
pospešitev  hitrosti.  Če  pri  tem  še  vzdržujete  precej  odločen  kontakt  na  vajetih 
oziroma z njimi zadržujete konja, ker »vam gre prehitro«, ste v začaranem krogu. 
Konj pospešuje zaradi namigov nog, zategovanje vajeti  pa ga hkrati  zaustavlja in 
njegova logična reakcija je dvigovanje glave (morebiti celo vzpenjanje) in s tem jasno 
izražanje negodovanja nad nepravilnim vodenjem.

Trdno v sedlu
Za  neizkušenega  jezdeca  je  pri  določenih  vajah,  kot  je  na  primer  naslednja, 
najbolje, da jih dela ob pomoči druge osebe in na lonži, vsekakor pa previdnost 
tudi  pri  bolj  izkušenih,  tako  jezdecih  kot  konjih,  ni  odveč.  Predvsem  je 
pomembna  uporaba  zdravega  razuma  in  pa  omejenega  prostora,  manjšega 
ograjenega izpusta ali maneže, kot varnostnega elementa.

*****
Vaja!
Vajeti naj bodo zavezane v vozel in zataknjene za rog sedla, ne smemo jih zvezati prekratko,  
pa tudi ne pustiti preohlapne, nekako tako pač, kot bi sproščeno jezdili s popuščenimi vajetmi.  
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Vaja se dela v obe smer, drugo smer opravite zrcalno. Če krožimo po maneži v levo, se z levo  
roko držimo za rob sedišča (cantle), z desno pa za rog sedla. Primite se močno, dobesedno  
potegnite se v sedlo,  da zares občutite  gibanje konja in postaneta eno.  Začnite v koraku,  
naredite vajo v kasu in ko boste pripravljeni, poizkusite tudi galop, canter. Premikajte se  
skladno z gibanjem konja, uporabljajte noge in uporabljajte  tistih zadnjih 15 centimetrov  
svoje hrbtenice, delajte s križem. Ne nagibajte ramena v notranjost pri zavojih,  ker se bo  
nagnil  tudi  konj,  spustil  bo  notranjo  ramo  in  izgubil  svoje  ravnotežje.  Morda  vam  bo  
pomagalo, da v trenutku, ko se vam zdi, da bi se »morali« nagniti, obrnete pogled navzven.
Če se v kakšnem trenutku počutite negotovi, lahko pri tej vaji  relativno hitro primete za  
vajeti in prevzamete vodenje konja.

Izboljšana in izpopolnjena ježa vodi k boljšemu konju. Naš konj odraža naše znanje 
jezdenja,  ker  je  ježa  zaporedje  akcij  in  reakcij  nanje.  Za  športnike  je  ogrevanje 
ključnega pomena, je sestavni del treninga in pomembna priprava pred tekmo. Tudi 
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če smo samo rekreativni  jezdeci  in nimamo možnosti  treninga v ograjeni maneži 
lahko pred odhodom na teren nekaj minut posvetimo osnovnim vajam, s katerimi se 
bomo ogreli, razgibali in izboljšali svoj položaj v sedlu.

Preizkusimo discipliniranost nog

Pri tej vaji imejte pomočnika, ki bo držal konja, da vam pri predklonih ne krene 
naprej, pa tudi kontroliral, ali vajo izvajate predpisano, ali pa vam »noge uhajajo«.  

*****
Vaja!
Sedimo v sedlu, noge držimo mirno, izven stremen. Roki prekrižamo na hrbtu in naredimo  
cca 20 do 25 predklonov, tako, da se z glavo dotaknemo konjevega vratu. Nogi morata ostati  
na mestu, ob podprsnici, čeprav jih nagib zgornjega dela telesa avtomatsko potiska nazaj –  
skoncentrirajte se torej na mišice, ki nogo držijo pri miru in jih zaposlite. Delajte počasi, da  
se pri sunkovitih predklonih ne boste udarili ob rog sedla. Za ogrevanje je 25 predklonov  
dovolj, če pa čutite, da vaše mišice nog potrebujejo več vaje, počasi povečujte sete predklonov  
za 20, dokler v nekaj mesecih ne pridete do 100.
Da bo vaja težja oziroma da dodatno zaposlite še mišice na hrbtu in zadnjici, prekrižajte roke  
za vratom.
*****

v predklon z rokami, prekrižanimi na hrbtu
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predklon z rokami za vratom

Morda se tega, kako naši premiki vplivajo na ravnotežje konja, niti ne zavedamo. 
Predstavljajte  si,  da  ste  npr.  v  nakupovalnem  središču  in  ste  si,  zaradi  večje 
mobilnosti, vašega dveletnega malčka posadili za vrat. Saj ne mislite, da bo pri miru, 
kajneda?! Ne, ozira se levo in desno, nagiba zdaj sem zdaj tam, vas grabi za lase in 
maha ter se steguje, da bi dosegel to in ono... Vi pa morate svoje premike prilagajati 
njegovim in  se  truditi,  da obdržite  ravnotežje.  Kmalu vas  boli  vrat  in  ramenske 
mišice in ne mislite na nič drugega kot na to, kako bi čimprej zaključili z nakupi in 
našli sedež, kjer bi malčka sneli z ramen.
Verjeli  ali  ne,  podobno  se  počuti  konj,  ko  jezdec  nima  ravnotežja.  Ko  ste 
uravnoteženi, konj ne rabi na vsakem koraku prilagajati načina svojega gibanja, da 
bi  obdržal  ravnotežje  z  vami  na  hrbtu.  V  nenehnem  iskanju  in  nameščanju  in 
prilagajanju neuravnoteženemu jezdecu večina konj postane zaskrbljena, zamerljiva 
ali  pa si  samo na različne načine želi  nazaj  v svoj prostor v hlevu,  kjer si  lahko 
odpočije utrujene  mišice.
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*****
Vaja!
Tudi naslednja vaja pomaga našim nogam, da pa mišic ne bi pretirano obremenjevali,  jih  
lahko izvajamo izmenično. Tokrat imamo vajeti sami v rokah, noge pa v stremena vtaknemo  
iz prve strani, tako, da vanje zataknemo peto, se pravi, da moramo jezditi v jahalnih škornjih  
s peto, športni čevlji niso ravno primerni. Cilj vaje je jezditi stoje, ne opirati se na vajeti ali  
glavič sedla ampak samo na pete v stremenih. Minuta do dve v koraku bo za prvič več kot  
dovolj, sčasoma pa preidemo tudi v kas in zdržimo do 15 minut. 
Če nam težave dela že samo stanje v sedlu brez opiranja na vajeti, začnimo vajo s povsem 
normalno držo nog v stremenu in zamenjamo položaj noge, ko se počutimo bolj pripravljene.
*****

stoje v kasu, stopalo je normalno v stremenu
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stopalo je v streme postavljeno s prve strani

Najpogostejše napake v drži nastajajo, ko se v sedlu držimo preveč togo, ker tako 
otrdeli ne moremo zadovoljivo komunicirati s konjem. Jezdeci, ki se preveč nagibajo 
naprej,  se  posledično preveč  opirajo  na stremena,  ponavadi  pa tudi  držijo  vajeti 
predolge oz. roke preveč pri telesu. Dosti pogost problem pa je tudi ta, da jezdec 
gleda dol, gleda konja, s tem pa se povesi tudi brada in za sabo potegne ramena.
Naj vas nekdo slika ali posname, medtem ko jezdite. Pozorno si oglejte fotografije 
oz. posnetke. Preverite, ali je vaša drža takšna, kot smo jo opisovali na začetku. Če bi 
potegnili  črto  nad  konjevimi  ušesi  in  drugo  čez  vaša  ramena,  bi  morali  dobiti 
vzporednici. To je znak dobre telesne drže.

Za  dobro  držo  pa  morate  vedeti  tudi,  katere  mišice  in  kosti  uporabljati.  Da  bi 
začutili, kaj pomeni izraz »sedeti na sedni kosti«, sednici, pa naslednja vaja.
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*

****
Vaja!
Dela se izključno v koraku, noge se zavihtijo na prednje ogrodje sedla. Zgornji del telesa je  
zravnan. Pazite na varnost! Vajo delajte le v omejenem prostoru in na konju, ki ga poznate.  
Ne poizkušajte tega na konju, ki še ni dovolj ujahan ali je že po naravi bolj previdne sorte. Če  
se sami ne počutite varno, naj vam konja nekdo pridrži, da vsaj v mirovanju začutite tiste  
kosti, ki morajo biti pri ježi aktivne.
*****
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****
Preizkus znanja!
Enak varnostne  ukrepe  uporabite  tudi  pri  vaji,  kjer  bomo preizkusili,  kaj  smo odnesli  iz  
dosedanjega treninga. Vajeti zavežimo v vozel in zataknimo za glavič sedla, lahko pa nas vodi  
pomočnik. Roki prekrižamo in dlani stisnemo pod pazduho, držimo se vzravnano, konja pa  
usmerjamo s sednimi kostmi in nogami.  Poskusimo se tudi ustaviti,  brez uporabe vajeti:  
odmaknemo noge, nagnemo se nazaj in rečemo whoa. Pravilno western ujahan konj bo tak  
namig razumel, prav tako bo potem ob nagibu zgornjega dela telesa in rahlem stisku obeh  
nog na podprsnici krenil naprej, v korak. Edino v tem hodu tudi izvajajte vajo.
*****
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Še nekaj o drži

Ježo oziroma držo na konju bi lahko primerjali tudi z držo pri bordanju ali surfanju. 
Vsak,  ki  se  je  preizkusil  v  takem  športu  ve,  kako  pomembna  je  pravilna  in 
uravnotežena  drža.  Če  se  preveč  nagnete  na  eno  stran,  se  prevrnete.  Žal  pri 
rekreativni  ježi  to  dostikrat  (zavestno  ali  podzavestno)  zanemarjamo,  saj  naši 
konjički poskušajo sami na nek način kompenzirati naše pomanjkanje ravnotežja. A 
to ne gre brez posledic. Neredek pojav je na primer »povešanje ramena«, ko konj pri 
delu  v  krogu,  če  se  jezdec  preveč  nagiba  oziroma celo  premika  v  sedlu,  spusti 
notranjo ramo in se pri tem očitno nagne v notranjost. Zaradi tega ima lahko težave 
pri menjavi galopa, trpi pa tudi izvedba lepih, okroglih krogov. Jezdečevo mesto je 
na sredini sedla, držimo se vzravnano, ravno in enakomerno držimo tudi vajeti. Ko 
krožimo, ne vlečemo konju glave v eno stran in ga ob tem vzpodbujamo k hoji 
naprej. S tem ga dejansko ne učimo ničesar. Ljudje so postali prav fanatični glede 
uvijanja konjev. Vlečenje in zavijanje vratu jih ne bo naučilo zravnanem držanju. 
Konj si ne rabi z nosom dotikati repa, da bi galopiral lep krog. 
Seveda lahko vidimo zelo znane in izkušene trenerje  in tekmovalce uvijati  konju 
glavo, da se z nosom dobesedno dotika sedla. Kar nepoučen opazovalec ne ve, je 
dejstvo,  da pri  tem ne gre za usmerjanje  konja v lepe kroge ampak mehčanje  in 
šolanje na minimalno odzivanje pri kontaktu z brzdo. In kar je najpomembneje, se 
na mehkost in  popuščanje pritisku oz. brzdi konj uči od prvega dneva šolanja, od 
takrat, ko prvič dobi na glavo hlevsko oglavko. Torej,  ko jezdec v sedlu z vajetjo 
potegne glavo konju v levo ali desno, preverja odzivnost in mehkost, nikakor pa s 
tem ne zahteva gibanje v krogu. 
S pretiranim uvijanjem glave pri kroženju motimo mišice, ki v bistvu pravilno nosijo 
konja in usklajeno delujejo od kolka, čez ledja preko hrbta in po vratnem grebenu. 
Le s pravilnim delom se te mišice krepijo in le s krepkimi mišicami si konj lahko 
najde idealen naslon glave, ko je vrat v višini vihra ali malenkost nad njim. Torej to 
pomeni  tudi,  da  nam  nikakršne  korekcijske  brzde  in  vajeti  na  svetu  ne  bodo 
pomagale spraviti konja v pravilen naslon, če se mi ne znamo pravilno držati na 
konju in/ali ga pravilno voditi.
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Uvijanje

Tekmovalci  ali  rekreativni  jezdeci,  vsi  si  želimo,  da  bi  naš  konj,  v  trenutku,  ko 
primemo za vajeti, reagiral na pozitiven način. Želimo si, da se konj mehko »vda« 
pod  našimi  rokami,  da  se  medsebojno  začutimo.  Ko  preko  vajeti  vzpostavimo 
kontakt z brzdo,  si  ne želimo, da bi bila prva reakcija  upiranje in naslanjanje na 
brzdo temveč popuščanje roki, sproščen naslon glave in mehkost. 
Mehko,  sproščeno  uvijanje  konja  (v  zavojih  oz.  pri  različnih  vajah)  marsikomu 
predstavlja problem. V veliki meri zaradi zmotnega prepričanja, da se konja uvija z 
roko,  vajetjo  in brzdo.  Napak,  uporabiti  je  treba noge.  Lažje  je  konja poriniti  od 
zadnjega  konca  naprej  k  brzdi  kot  vleči  brzdo  k  zadnjemu koncu  (preko  brzde 
poskušati  kontrolirati  zadnji  del  konja).  Enostavno  ne  morete  doseči  enakega 
občutka  za  delo  brez  da  bi  uporabljali  svoje  noge.  In  ob  pravilni  uporabi  in 
primernih odzivih konja jih boste uporabljali čedalje več in čedalje manj namige rok. 
Vendar je konju samemu težko čutiti jezdeca, če jezdec nima pravega občutka za 
konja. Gre za princip dajanja in sprejemanja. Ko jezdec potegne za vajeti in se konj 
pravilno odzove, ga je treba nemudoma nagraditi s popuščanjem vajeti. 

Uvijanje v krog

Pri  delanju  krogov si  želimo,  da konj  usloči  svoje  telo  v  notranjost.  Da bi  delali 
pravilne kroge, mora tudi konjevo telo biti pravilno. Glavi mora slediti vrat, viher, 
ramena, hrbet in boki v popolnem loku.
Napačno je razmišljanje, da se konja pripravi na uvijanje z zunanjo nogo, npr. da se 
v krogu v desno močno prisloni levo nogo. To pa povzroči le, da se konj ozre v levo 
in izboči desno stran (rebra) in to nikakor ni dober štart v lep krog. 
Za pravilno usločenje v desno se morajo rebra oz. predel trebuha umakniti v levo in 
narediti lok okoli vaše desne noge. Predstavljajte si, da stojite in vas nekdo dregne v 
desno stran reber.  Normalna reakcija je,  da bo vašemu pogledu v smeri dražljaja 
sledila glava in telo se bo usločilo na desni strani. Enako reagira konj na vašo desno 
nogo. 
Korektno uvijanje ni samo usločenje vratu. Če se konja dotaknete z vajetjo na vratu 
in se odzove z usločenjem vratu, ostanek telesa pa ostane raven in trd, niste dosegli 
željenega. Najprej moramo doseči, da pogleda v notranjost in obrne ramena. Konj 
mora pogledati v smer, kamor se bo obrnil.Gre za majhen pogled, samo toliko, da 
lahko vidimo rob očesa.
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           ravno prav preveč 
Razlika med zavijanjem na dveh fotografijah je na oko morda res minimalna, pa 
vendar je na  levi že doseženo zadovoljivo usločenje vratu za izvedbo lepega zavoja. 
Vzbudili smo konjevo pozornost, dosegli, da je pogledal v željeno smer in več ne 
potrebujemo. Na desni fotografiji smo konja že preveč potegnili z notranjo vajetjo in 
je v vratu preveč uvit. 

Če se ozre preveč, bo izbočil ramo preveč ven, v nasprotnem primeru premalo, v 
nobenem primeru pa ne dosežemo željenega, popolnega loka. 
Če jezdimo enoročno, ob namigu z notranjo nogo na vrat naslonimo zunanjo vajet, 
pri  dvoročni ježi pa damo rahel namig z notranjo roko (nežen poteg in takojšnje 
popuščanje), da obrnemo nos v željeno smer še preden prislonimo zunanjo vajet. Ko 
tako dosežemo reakcijo, popustimo namig notranje noge, z zunanjo nogo pa držimo 
kontakt, da obdržimo potrebno usločenje in preprečimo, da bi konju odnašalo boke 
preveč ven iz loka.

Pravilni obrat

Konj,  ki  je  mehak  in  gibljiv  v  vratu,  bo  ob  namigu  za  zavijanje  pogledal  v 
»zaukazano« smer, se podal v zatilju in stopil nazaj s prvo notranjo nogo. Ramena 
ostanejo zravnana in zunanja noga krene v zavoj tako, da prekriža notranjo. Tako 
obrat poteka mehko, gladko in z občutkom, brez povešanja ramen ali »lomljenja« 
prvega dela. To lahko  na tekmovanjih opazite v kakršnemkoli zavoju, pa naj gre za 
reining, working cow horse, horsemanship ali trail,  skratka v katerikoli disciplini, 
kjer je potrebno zavijati. 
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Krog
Ste  že  poskusili  odjezditi  popoln  krog?  Ne  solzo,  jajce  ali  nek  čuden  mehurček 
ampak popoln krog?
Zadeva  je  težja  kot  morebiti  izgleda,  zato  predstavljamo  vajo,  s  katero  lahko 
preizkusite,  kako dobri  v resnici  ste oziroma si  pomagate pri  izboljšanju jezdnih 
sposobnosti.

1. korak: priprava prizorišča 
V maneži, ali na travniku, si postavite štiri stožce. Za pomoč si omislite še enega na 
sredini in od njega odmerite cca 9 metrov do ostalih štirih, razporejenih glede na 
smeri neba.

2. korak: razumeti koncept
Cilj je jezditi okrog teh štirih stožcev v obe smeri in v različnih hodih ter hitrostih. 
Stožci pomagajo pri treniranju očesa, da gleda naprej,  vi pa za njim jezdite skozi 
specifične točke, ki, povezane, tvorijo popoln krog. Vaja je izziv za jezdeca, saj nas 
kar dosti jezdi brez točno določenega cilja oz. točke v mislih. Če pa ne gledaš predse 
in  dosledno  iščeš  oporne  točke,  delaš  nepravilne  kroge.  Torej,  planirati  je  treba 
vnaprej, se skoncentrirati na točke od stožca do stožca in jih med ježo povezati.
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3. korak: opraviti vajo
Začnite približno meter in pol od prvega stožca (zunanja stran) in v koraku jezdite 
do naslednjega, pri tem pa pazite na enakomerno oddaljenost (1,5 metra) od vseh 
štirih stožcev. Z očmi poiščite oporne točke zraven stožcev in jezdite do njih. Izurite 
oko, da bo gledalo 9, 10 metrov naprej, da imate čas pravilno usmeriti konja. Jahanje 
v enaki oddaljenosti je ključno. Lahko jezdite bližje od 1,5 m, lahko vzamete večjo 
razdaljo,  pomembno  je,  da  ste  dosledni.  Stožci  so  postavljeni  zato,  da  vam 
signalizirajo:  dosegel  si  četrt  kroga,  pol  in  tričetrt  kroga.  Ježa  okoli  stožcev  v 
enakomerni oddaljenosti pa pomeni, da delate koncentričen krog.
Ko v koraku krožite sproščeno, dodajte hitrost. Spoznali boste, da morate pri kasu in 
galopu dosti hitreje razmišljati in si »v glavi« vnaprej pripravljati pot.
Ta vaja vas nauči,  kako razdrobit  vzorec.  Ko si razdelite krog na štiri  dele in ga 
jahate  del  po  del,  si  boste  znali  razdeliti  karkoli  -  tudi  horsemanship  ali 
showmanship vzorec – v oporne točke in jih izvesti po kosih. Planirajte vsak del, 
vsako točko posebej, eno po eno. Koščki so lahki, odjezditi cel vzorec naenkrat je 
dosti težje. Zapomnite si, lažje je povezovati točke.
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Kako pripravimo konja, da se ukloni brzdi?

Seveda navedeno velja, kot vedno do sedaj, za western ujahanega konja. 
Z obema rokama hkrati  rahlo  potegnemo vajeti  navzgor.  Pazimo,  da  to  delamo 
enakomerno,  da  ne  potegnemo  z  eno  roko  močneje,  predvsem  pa  da  vse,  kar 
počnemo,  počnemo  rahlo  in  ne  zahtevamo  preveč  naenkrat.  Z  enakomernim 
pritiskom  obeh  nog  na  podprsnici  konja  poženemo  naprej.  Na  tak  način  (s 
kontaktom na brzdi) krene »od zadaj«, z zadnjimi nogami. V trenutku, ko začutite, 
da se ukloni »pritisku na brzdo«, poda v tilniku, popustite. Morate se zavedati, da 
mehkost  pri  odzivanju  nikoli  ni  posledica  pritiska,  ampak  vašega  takojšnjega 
popuščanja  ob  odzivu.  Vsekakor  pa  ne  smemo  zamenjati  namiga,  potega  z 
pretiranim  vlečenjem  vajeti.  V  takšnem  tekmovanju  »kdo  bolj  potegne«  jezdec 
vedno potegne za krajši konec in dolgotrajno oziroma čedalje močnejše vlečenje za 
vajeti bo rezultiralo v čedalje večjem upiranju konja na brzdo. Če res na blag način 
ne moremo doseči uklanjanja, raje kot večjo silo uporabimo izmenične rahle potege z 
vajetmi.

Kot vsako tudi to vajo delamo počasi in jo prilagodimo konjevi osebnosti. Predvsem 
pa nas ne sme odnesti v skrajnost, da bi to ponavljali v nedogled. Ko dosežemo, da 
se  konj  takoj  odzove in  ukloni  pritisku brzde,  ni  več  potrebe  da  bi  ga  nenehno 
»vlekli«, samo zato, da bi sebi (ali komu drugemu) dokazovali,  kako mehkega in 
odzivnega konja imamo.
Konj potrebuje pameten razlog, zakaj se je uklonil brzdi in samo »preverjanje«, ali je 
konj mehak, vsekakor ni zadosti. 
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Konjev  odziv  na  eni  in  
drugi fotografiji je več kot  
zgovoren: 

na prvi konja usmerimo v  
zavoj na pravilen način,
 

na  drugi  pa  ga  v  zavoj  
potegnemo  z  notranjo  
vajetjo.
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Prehodi

Uvijanje konja ter ježa v krogih nam je lahko v pomoč tudi pri prehodih med hodi.

Poglejmo si najprej pogost problem pri prehodu v drug hod: ko konj dvigne glavo iz 
naslona in dvigne tudi ramena za prehod v galop (canter), obstaja velika možnost, 
da potegne jezdeca iz njegovega položaja. Ko konj vrže glavo in vrat vznak, jezdeca 
skoraj vedno vrže naprej.  Jezdec bi moral sedeti  vzravnano, vajeti držati  z mirno 
roko ter pognati konja s sediščem in nogami. Ježa v krogih je dober način za vajo le-
tega.

Pomembno je izvesti gladek prehod v hitrejši hod,  ker je lažje vzdrževati pravilen hod kot pa  
popravljati hod, ki smo ga slabo začeli.

Slabi prehodi se nam pogosto dogajajo zaradi tega, ker konj iz nekega razloga ne želi 
stopiti naprej. Lahko da fizično ni dovolj močan, je len ali pa nam kaj zameri. Morda 
ne razume, kaj od njega želimo. Eden od razlogov je tudi ta, da se konj slabo nosi, se 
pravi  da ne deluje  iz  zadnjega konca naprej.  Ko stopi  korak naprej,  gre  glava k 
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višku, ramena sunejo naprej in tako nam »pobegne« iz rok. Namesto da bi zbrano 
stopil, se »potegne« v hitrejši hod, hkrati pa za sabo potegne tudi jezdeca.
Če se konj izogiba nečemu, kar je osnova in enostavno za izvesti, moramo preučiti 
tudi  možnost  fizičnega  problema.  Ko  imamo  konstanten  problem,  npr.  da  konj 
neprenehoma  meče  glavo  v  zrak,  ko  ga  prosimo  za  (hitrejši)  korak  naprej,  se 
moramo najprej  prepričati,  da nima kakšnih  zdravstvenih  težav.  Poglejmo,  kako 
konj dela v polni opremi na lonži. Naredi gladki prehod iz kasa v galop ali ima tudi 
na lonži težave? Opazujmo ga torej brez jezdeca na hrbtu. Seveda pa je lahko razlog 
tudi  v  nas  samih,  morda  s  svojo  slabo  držo  in  napačnim  položajem  nog  konju 
povzročamo nelagodje.  V napoto  je  lahko tudi  napačna  oz.  napačno pričvrščena 
oprema. Morda je konj zelo občutljiv ob straneh in prav zares ne mara občutka naše 
noge ob sebi.  Takemu je  treba pomagati  premagati  občutljivost,  ga na nek način 
desenzibilizirati.  Ko  stojimo,  se  ga  rahlo  dotikamo  z  nogami  ob  straneh,  ali  pa 
previdno  drgnemo  nogo  ob  strani  v  hodu.  Tik  pred  prehodom  v  višji  hod  mu 
namignimo (npr. tlesknimo z jezikom) in ga s tem opozorimo oziroma pripravimo, 
da bomo nekaj želeli od njega. Kljub temu, da konj nekaj dela nepravilno, je naša 
naloga kot jezdeca to preko doslednih vaj in zanj prijetnih izkušenj korigirati. 

Kaj lahko naredimo?

Ne hitimo.  Najprej  delamo prehode  iz  koraka.  Če  nečesa  ne  moremo narediti  v 
koraku, potem nam prav gotovo ne bo uspelo v kasu ali galopu.

1. Prepričajmo se, da konj razume namige, ki mu jih dajemo za naprej. Če dodamo 
glas ali  pa ne,  mora vedeti,  da stisk obeh nog na podprsnici  pomeni »gremo 
naprej«. 

2. Konju  moramo  dati  dovolj  časa  da  procesira  naš  namig.  Misel  gre  iz  naših 
možganov  v  noge,  potem  iz  njegove  strani  v  njegove  možgane  in  šele  nato 
dobimo gibanje naprej. Ne želimo, da skoči v prehod. Dajmo mu dovolj časa, da 
to izvede sam.Včasih nekateri konji skuhajo zamero do jezdeca prav zaradi tega, 
ker le-ta nestrpno pričakuje gibanje naprej in ne pusti konju, da sam  naredi prvi 
korak naprej.
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Konju na fotografiji je dan namig za prehod v kas in jezdec čaka, 
da ga (namig) konj razume in se nanj odzove.

Tudi če krenemo iz mirovanja v korak, moramo dati konju možnost, da razume, da 
želimo prav to in da sam reagira. Če smo nestrpni in želimo takojšen odziv, nam bo 
konj to zameril, ker ga presenetimo in mu ne damo dovolj časa, da pri sebi poveže 
naš namig s svojim odzivom. Čas odzivnosti se krajša, ko konj bolje razume naše 
zahteve.
3. Konj mora razumeti, da od njega želimo, da dela iz zadnjega konca naprej in se 

pri tem drži v zanj primernem in ustreznem naslonu. Ko ob našem namigu z 
nogami stopi naprej, bi se vrat moral rahlo usločiti in, ker držimo roke pri miru, 
priti  v konkreten kontakt z brzdo.  Dobesedno bi  se (izrazu »into the bridle«) 
reklo, da ga z namigom z nogami in mirnim držanjem rok »porinemo v brzdo«. 
Če  ukaz  izvršimo  korektno,  konj  ne  bi  smel  poriniti  glave  navzgor  in  nam 
potegniti vajeti iz rok.

Vedeti moramo, da konj potrebuje svoj čas, da spozna, kako se mora nositi v vseh 
treh hodih, prav tako pa čas potrebuje tudi za razvijanje moči
Ko enkrat obvladamo te tri točke v koraku, preidemo v kas. Ko prosimo za kas, naj 
bo konj »v brzdi«, mi pa bi morali zapreti obe nogi (stisniti pri podprsnici)  n ga 
pripraviti do tega, da stopi v kas.
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Tranzicije v krogih

Resnično dober način da konja pripravimo do tega, da razume, da mora obdržati 
naslon in delati  z zadnjim koncem pri gibanju naprej,  je delanje menjav hodov v 
krogih.  Pri  tem  mu  približamo  tri  koncepte:  uvijanje  okrog  naše  roke  in  noge, 
uklanjanje v tilniku in premikanje naprej.  Delo v krogu kombinira manevre in jih 
poenostavi  da jih konj lažje dojame.
Še posebej pomaga konju, ki je glavo navajen nositi, kakor mu v določenem trenutku 
pač odgovarja, ki jo rad dviguje in z velikim korakom stopi v hitrejši hod, namesto 
da bi mehko in zaokroženo zdrsnil »v višjo hitrost«.  V krogu lahko konjevo telo 
»omejujemo« z vajetmi in nogami in mu pomagamo držati pravilno pozicijo telesa. 
Prosimo ga za uvijanje v vratu in mu tudi  dajemo razlog (kroženje).  Konj se pri 
kroženju vdaja pritisku bolj, kot bi se pri potovanju v ravni črti. Ne pozabimo delati 
v obeh smereh. Ježa naravnost je dosti težja, zahteva dosti več izkušenosti tako od 
jezdeca kot od konja. Prehode pri ježi naravnost vadimo šele takrat, ko čutimo, da 
nam delo v krogih gre že zelo dobro.  Kadarkoli  začutimo,  da imamo težave pri 
prehodih pri delu naravnost, se vrnimo h kroženju.
Če  se  pojavljajo  težave  pri  prehodu  iz  kasa  v  galop,  vadimo  najprej  prehode  v 
različne  hitrosti  kasa.  Začnemo  počasi,  v  zbranem  kasu,  po  nekaj  krogih  damo 
namig za pojačan tempo. Od tu prehod v galop več ni tako velika razlika glede na 
samo hitrost potovanja. Tako pomagamo konju stopiti v hitrejši hod na bolj naraven 
način.  Seveda  pa  se  prehodi  v  hitrejši  hod  lahko  izboljšujejo  tudi  s  treniranjem 
prehodov v počasnejši hod. Včasih je lažje rešiti problem z odvzemanjem kot pa z 
dodajanjem hitrosti.

Prehodi v nižjo hitrost

Pri  prehodih  navzdol  govorimo  o  omehčanju  jezdeca,  ne  o  vzvratnem  pritisku. 
Seveda  se  je  potrebno  namestiti  (sedišče,  noge,  roke)  a  potem  se  omehčamo  in 
jezdimo naprej v počasnejši hod ali ustavljanje.

Predstavljajmo si,  da zmanjšujemo hitrost  v avtomobilu (ki  nima ABS zavornega 
sistema).  Če  želimo  zavirati  z  motorjem,  popustimo  pedal  za  plin,  a  hkrati  ne 
pritisnemo zavore. Hitrost se počasi enakomerno zmanjšuje, kolesa pa se še vedno 
vrtijo. Če pa hitro pritisnemo na zavoro, kolesa zablokirajo, vozilo začne opletati, mi 
pa izgubimo nadzor.

Veliko ljudi ne razume, da se prehodi navzdol delajo preko sedišča in nog in zelo 
malo  preko  vajeti.  Potrebno  jih  je  sicer  pravilno  uporabiti,  vendar  so  najmanj 
pomemben dejavnik. Telo mora biti vzravnano in poravnano v sedlu. Konju damo 
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namig z medenico (križem) – to je vse, kar se na nas premika. Usedemo se globlje, 
noge potisnemo globlje in konja z njimi nežno objamemo. S tem dosežemo, da se 
konj  še  vedno giblje.  Predvsem je  to  pomembno zaradi  zadnjih  nog.  Če  delamo 
prehod  nepravilno,  se  konjeve  noge  ustavijo  (spomnimo  se  primera  zaviranja  z 
zavoro  v  avtomobilu).  Pri  izvajanju  prehoda  z  medenico  oz.  križem  pa  samo 
upočasnimo  korak,  konjeve  zadnje  noge  pa  so  še  vedno  v  gibanju  (kot  bi  v 
avtomobilu zavirali samo z motorjem). Ko se učimo prehodov, delamo počasi. Iz 
koraka v ustavljanje, potem iz kasa v korak, iz galopa v kas in iz galopa v korak. Pri 
dobrem prehodu navzdol lahko čutimo, kako lahek in odziven je konj v naših rokah, 
konjeva glava in vrat pa bosta ostala uravnotežena ter v naslonu.

Pogosti problemi

Najpogosteje  neizkušen  jezdec  pri  prehodu  v  nižji  hod  vleče  za  vajeti  in  se 
posledično  tudi  dvigne  v  sedlu.  Če  se  neizkušenosti  pridruži  še  panika,  pa  se 
ponavadi jezdec nagne preveč naprej ali pa nazaj in se bodisi drži za vajeti ali pa 
izgubi kontakt (vajeti preveč popusti ali celo izpusti).
Kadarkoli  potegnemo  za  vajeti  in  vlečemo  konju  glavo  nazaj,  je  konjev  odziv 
skrajšanje koraka zadnjih nog. Ko se nagnemo nazaj in potegnemo za vajeti, se mu 
vdre hrbet in ne more stopiti podse. V istem trenutku se začne tudi upirati, ker ga 
porivamo iz ravnotežja. Nekateri konji vržejo glavo vznak, spet drugi jo spodvijejo, 
v  obeh primerih  pa izgubijo  svojo  naravno držo in  v  prehod prisiljeno porinejo 
»preko vajeti«, namesto da bi zmanjševali hitrost s svojim motorjemzadnjim delom 
telesa.

Uporabimo torej pravilna dejstva

Najpomembnejše je sedišče.  Sedeti moramo na sredi konja. Razmišljajmo o svojih 
sedničnih  kosteh  kot  o  drsnicah pri  sankah.  Ko namignemo za prehod navzdol, 
zdrsnemo (v sedlu) po konjevem hrbtu od zadnjega dela naprej. Nižji del medenice, 
kjer sta sednični kosti, pride naprej, vrh medenične kosti (trtica) pa je nazaj.
Ko  zdrsnemo  navzdol,  prenesemo  težo  na  konja.  Hrbet  mora  biti  raven,  ne 
nagibamo  se  naprej  in  ne  nazaj,  ne  sesedemo  in  ne  zgrbimo  se.  Pri  pravilnem 
prehodu ob pogledu s strani telo izgleda kot mala črka »j«. Takoj za sediščem so na 
vrsti  noge.  Ko sedimo, stegnemo noge in jih mehko zapremo. Gre torej  samo za 
»sedi,  zapri«  koncept.  Ne  vlečemo  za  vajeti,  to  uničuje  konjevo  gibanje  naprej. 
Namesto tega jih samo za las dvignemo. Vzdržujemo zelo lahek kontakt z usti, samo 
za  težo  vajeti,  tako  pomagamo  konju  ohranjati  njegovo  ravnotežje.  Roki  gresta 
naprej in se malenkost dvigneta, da konj čuti težo vajeti in ve, da se mora ukloniti v 
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tilniku. O vajetih razmišljamo ne kot o zavori ampak kot o pripomočku, ki konju 
drži glavo na mestu, saj ne upočasnjuje glava ampak telo.

Sprostimo se 

Ko  začnemo  z  tranzicijo  navzdol,  poskusimo  globoko  izdihniti.  Na  glas  recimo 
želeni hod, npr. »kaaaaaaaasssss« ali »hoooooooood« . To nam pomaga umiriti se na 
konju. Da, tudi za konja to predstavlja vokalni namig, ampak bolj pomembno je, da 
se s tem, ko izdihnemo, naše telo sprosti, zmehča. Ko želimo nekaj storiti pogosto 
zadržimo dih (še posebej  če smo zaskrbljeni)  in to nas naredi  toge. To vpliva na 
izvedbo in odziv konja.

Vadba brez uporabe vajeti

Težko  je  razumeti  da  se  konja  da  ustaviti  samo  s  sediščem  in  balansiranjem  z 
vajetmi. Dober način vadbe je delo na lonži, ob pomoči druge osebe, ko lahko varno 
vadimo tranzicije brez uporabe vajeti. Držimo roke v pravilni drži kot bi držali vajeti 
in delamo s sediščem in nogami.
Lahko tudi zavežemo vajeti in jih zataknemo za rog sedla ali jih spustimo konju na 
vrat medtem ko jezdimo v ograjeni maneži. Za takšno vadbo si izberemo čas, ko je 
konj že ogret in umirjen ter poizkusimo prehode iz koraka v ustavljanje. 
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NEPRAVILNA IZVEDBA
1. Jezdečevo vlečenje vajeti nazaj povzroči, da konj dvigne glavo in usloči hrbet. Ko 

se to zgodi, ne more lepo stopati podse z zadnjimi nogami in to vpliva tudi na 
njegovo držo.

2. Jezdečeva  ramena  so  rahlo  dvignjena  in  komolci  preveč  nazaj.  Silnice  teže  - 
pritisk jezdeca gre v nasprotno smer, nad konja, in ne dosega se odziv zadnjega 
dela.

3. Jezdečeva medenica se zaguga navzgor. To pomeni da konj usloči hrbet namesto 
da bi ga dvignil (izbočil).

4. Jezdec se upre v stremena, stopala in noge porine naprej. To vpliva na njegovo 
ravnotežje in pripelje do tega, da se dvigne iz sedla.
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 PRAVILNA IZVEDBA
1. Jezdečeva ramena ostanejo na mestu, vzravnana in poravnana, da tudi jezdečeva 

teža- silnice teže pritisnejo na hrbet. Jezdec mora gledati naprej, sedeti zravnano, 
držati hrbtenico ravno od pasu navzgor.

2. Jezdečevi komolci se mehko odprejo, tako da gre roka naprej (kar pomaga telo 
držati  telo  vzravnano) in se  malenkost  dvigne.  Nobenega vzvratnega pritiska 
(vlečenja za vajeti), ki bi ustavilo stopanje podse. Pest je zaprta okoli vajeti, kot bi 
stiskala mali kovanec. Vajeti morajo biti dovolj kratke, da se konj ukloni v tilniku 
in jezdi naprej .

3. Ni  nobene  usločenosti  pri  jezdecu  v  zgornjem  delu  telesa.  Sedi  vzravnano, 
centriran  nad svojim sediščem,  tako da teža telesa  pritiska na konja.  Ko konj 
stopi  podse  in  dvigne hrbet,  začuti  pravilen  in  enakomeren  pritisk  in  to  mu 
pomaga pri lastnem ravnotežju. Vse, kar jezdec premika, je križ. Lahko vidimo 
namišljen »j«,  ko se zapelje po sedničnih kosteh po konjevem hrbtu.

4. Jezdečeve noge se stegnejo in zaprejo, da pomagajo konju začeti stopati podse, 
jezdec ne dvigne noge, da bi uporabil peto ali celo ostrogo za podprsnico.
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Hodi v stran 

Definicije hodov v stran

Pri western jahanju se pri hodih v stran najbolj pogosto pojavljajo izrazi sidepass, 
leg-yield in (western) two-track. Najbolje bo, da si za začetek torej pogledamo opis 
vsakega. V AQHA Rules & Regulations Handbook najdemo definicijo pri disciplini 
western horsemanship (člen 473 B). Pod alinejo (d) je pri ocenjevanju nastopa (2. del) 
zapisano:

Konj naj bi pri izvedbi sidepassa, leg-yielda in two-tracka  prekrižal prve in zadnje  
noge. Sidepass naj bi bil izveden tako, da je konjevo telo poravnano, medtem ko se  
premika lateralno, v  določeno stran. Pri izvedbi leg-yielda se konj premika naprej in  
lateralno v diagonali, telo je previto v nasprotno smer od potovanja. Pri two-tracku se  
konj giblje  naprej  in lateralno v diagonali,  njegovo telo pa je poravnano ali  rahlo  
previto v smeri premikanja. 

Zakaj hoditi v stran?

Prikaz  (lateralnih*)  hodov  (v  stran)  na  tekmovanjih  lahko  vidimo  pri  trailu  in 
western horsemanshipu, kar pa ne pomeni, da jih ne učijo tudi konjev, ki nastopajo 
v drugih disciplinah. Znanje sidepassa pride prav pri učenju spina pri reiningu, iz 
two-tracka se konja uči prehajanje v pravilni galop, nenazadnje pa je hod vstran kot 
odmikanje pritisku ena osnovnih stvari, ki naj se ga bi naučil že vsak mlad konj  pri 
delu na tleh. Skozi igro, pri vodenju konja, pri čiščenju, skratka pri vsakodnevnih 
opravilih  se  mlad  konj  navaja  umikati  pritisku  človekove  roke  oziroma  telesa. 
Preden  se  konja  začne  jahati  oziroma učiti  hode  vstran  pod  sedlom,  mora  konj 
razumeti in se odzivati (z umikanjem oziroma odmikanjem) pritisku. Tako potem, 
ko je pod sedlom, lažje razume na primer pritisk noge, se mu ukloni in s tem krene v 
želeno smer. Predvsem pa je pomembno vedeti, da hodi v stran od jezdeca zahtevajo 
zelo zbrano in usklajeno koordiniranje namigov, tako z rokami preko vajeti kot tudi 
z nogami. Istočasno je treba uravnavati konjev prvi, srednji in zadnji del, ki morajo 
delati hkrati, skupaj in predvsem v pravilni drži. Zapovrh pa mora biti jezdec pri 
vsem tem  pozoren še na eno najpomembnejših stvari, ki se mora izvajati pri hodu v 
stran. Gre za to, da mora konj obdržati tako gibanje naprej kot tudi ritem hoda. Če ni 
tega, nima vaja nobenega pomena oziroma koristi. 
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Mehkost in zbranost
Hodi v stran so gimnastične vaje. Njihov namen je izboljšati delo konja in razviti 
njegov odziv na dejstva jezdečevih nog in sedišča. Odvisno od tipa hoda (sidepass, 
two-track  ali  leg-yield)  pa  vplivajo  na  konjevo  ravnost  (premo  gibanje)  ali  pa 
previtost, kar je osnova za dobro držo samega konja. 
Za  angleška  izraza  »supple«  in  »supplenes«,  ki  se  uporabljata  pri  delu  s  konji, 
najdemo v slovenščini veliko izrazov, od gibkosti, prožnosti, popustljivosti, voljnosti 
pa vse do poslušnosti oziroma »naučiti konja, da postane občutljiv za vajeti«. Pa ne gre 
samo za občutljivost, ali bolje odzivanje na vajeti, gre tudi za odmikanje od namiga 
noge  in  razumevanje  prenosa  teže  jezdeca,  gre  se  za  to,  da  je  konj  mehek  v 
jezdečevih rokah in da reagira oziroma sprejema dejstva s celim telesom. Da bi se 
konj  odlično odzival,  ne samo v katerikoli  tekmovalni  western disciplini,  ampak 
tudi pri rekreacijskem, terenskem jahanju, mora imeti jezdec kontrolo nad celotnim 
konjevim telesom. Ne samo nad glavo in vratom, kontrolirati mora tudi pleča, rebra 
in zadnji del. In prav hodi v stran so zelo dober, pa tudi zelo zahteven preizkus. 
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Obrat na prvih nogah

****
Vaja

Še preden pa začnemo vaditi hode v stran, moramo s konjem obvladati obrat na prvih nogah.  
Opisan je postopek pri obratu za 180 stopinj v desno, v levo pa se uporablja zrcalno temu.
V mirovanju uvijemo konju glavo v levo s tem, da si skrajšamo vajet. Nato prenesemo težo  
na levo sedno kost in z levo nogo za podprsnico aktivno dajemo namig – porivamo zadnji del  
konja v desno. Desna noga je na podprsnici in vzdržuje enakomeren ritem, pazi, da konj ne  
pohiteva, se premika v stran ali nazaj. Konjeva prva leva noga bolj ali manj samo prestopa na  
enem mestu, desna naredi majhen krogec okoli nje. Zadnji nogi naredita pol kroga okoli prvih  
nog, leva zadnja stopa pred desno (jo prekriža). Seveda je v prvih poizkusih povsem v redu,  
če obe prvi nogi delata manjše korake, prvotni namen vaje je doseči odziv konja na namige s  
strani. Pozorni moramo biti na vzdrževanje pravilnega kontakta na vajetih. Če ga je preveč,  
se začne konj odmikati (stopati nazaj), torej popustimo. Če pa ga je premalo, bo konj krenil  
naprej. V tem primeru pojačamo kontakt z zunanjo (desno) vajetjo.
****
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Osnovna vadba

Hode v stran vadimo z navadno lomljeno brzdo (snaffle). Vajeti držimo z obema 
rokama, njihov namen je držati konjev prvi del vzravnan. Če se pri hodu v stran 
zahteva  uvijanje,  uporabimo  notranjo  vajet  kot  direktno  vajet.  To  z  drugimi 
besedami pomeni, da s premikom notranje roke navznoter in malenkost k sebi, tudi 
notranjo  vajet  potegnemo  k  sebi  in  s  tem   rahlo  uvijemo  glavo  in  vrat.  Druga, 
zunanja vajet, pa, naslonjena na konjev vrat, služi kot podpora oziroma opozorilo 
zunanjemu plečetu, da se ne povesi ali izboči. 
Še kratko pojasnilo glede izrazov zunanja – notranja, saj se pri hodih v stran se lahko 
dokaj hitro zmedemo. Ne glede na smer potovanja je notranja stran konja tista, v 
katero stran je uvit (samo glava in tilnik) ali previt ( usločen s celim telesom) konj, 
nasprotna stran pa je zunanja. 

Pogosti problemi s konjem

Če konj ne razume pomena odmikanja od pritiska noge, bo, ko boste začeli s hodom 
v stran, želel  stopiti naprej  in se bo naslonil na brzdo, pleča pa se bodo izbočila. 
Izgubil bo zbranost. V takem primeru je potrebno konja ustaviti, umiriti in ponovno 
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zbrati.  Nekaj  korakov  nazaj  (odstopanje)  bo  aktiviralo  njegov  zadnji  del,  kar  v 
dobršni meri pomaga, da deluje od zadaj naprej  in se ne »vleče« skozi manever. 
Seveda pa mora jezdec, če začuti, da konju primanjkuje spodbude, tudi bolj aktivno 
uporabljati sedišče. 

Izkušeni  jezdeci  si  kot  pomoč  pri  pripravi  konja  do  odstopanja  pomagajo  z 
ostrogami,  vendar  le-te  ne spadajo  na škornje  neizkušenega  jezdeca,  pa tudi  pri 
rekreativni ježi jih sploh ne potrebujemo. Rajši si omislimo kratek, dresurni bič, ki ga 
kot podporo namigu z nogo pritisnemo ob strani konja, za nogo oziroma peto. 

Leg-yield ali »odmikanje od noge »

Poglejmo  si,  po  korakih,  kako  naredimo  vajo  odmikanja  od  noge,  leg-yield.  V 
začetku jo vadimo v koraku, da utrdimo pravilno držo, tako sebe kot tudi konja. 
Kasneje lahko vadimo tudi v kasu. V tem hodu še posebej pride do izraza jezdečevo 
spodbujanje konja zaradi držanja ritma.
S konjem se premikamo po diagonali maneže, njegovo telo držimo ravno, uvita je 
samo glava, nasprotno smeri potovanja. Če torej delamo diagonalo v levo, bo glava 
obrnjena v desno. Noge se odmikajo v levo, desna stopa (oziroma križa) pred levo. 
Drugače povedano notranja noga stopa pred zunanjo.
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 notranja noga je na podprsnici in od konja zahteva gibanje v stran
 zunanja noga podpira telo in vzdržuje ravnost
 z  notranjo  vajetjo  rahlo  uvijemo  glavo  (samo  glavo,  ne  previjemo  celega 

telesa)
 zunanja vajet leži ob vratu in preprečuje ramenu (pleče) da se izboči
 sedišče daje ritem 

Two-track

Po vadbi leg-yielda se nam bo two-track morda zdel dokaj podoben. Vendar pa je 
velika razlika v stopnji  težavnosti  izvedbe.  Pri  two-tracku konj  potuje  v stran in 
poravnan  oziroma  malenkost  uvit  v  smer  potovanja.  Kaj  hitro  pa  nam  lahko 
„zdrsne“ v nasproten položaj, takšen, kot ga je navajen v leg-yieldu, saj mu je to 
dosti lažje. Pravilna izvedba torej terja zbranost in vajo.

Pogosti problemi jezdecev
Eden najpogostejših  problemov, ki  se dogajajo  jezdecem je  ta,  da roki  uhajata iz 
„nevidne  škatle“  pred  rogom  sedla  (pri  dvoročnem  držanju  vajeti  bi  to  znašalo 
približno  40  x  20  cm).  Držanje  rok  v  pravilni  poziciji  drži  tudi  konjeva  ramena 
poravnana.
Če jezdec ni  uravnotežen,  se  po vsej  verjetnosti  tudi  preveč drži  na vajetih,  ima 
„pretežke roke“ in zaradi tega vleče konja nazaj. Ali  pa se preveč nagiba naprej. 
Paziti  je  treba,  da  so  ramena  jezdeca  za  rameni  konja   in  da  ima  svojo  težo 
enakomerno porazdeljeno v sedlu. 
Pogosto  jezdec  tudi  gleda  konjevo  glavo  namesto  da  bi  pogled  usmeril  v  smer 
potovanja. Če dvignemo pogled, se sčasoma naučimo čutiti (in ne gledati) ali je konj 
poravnan ali ni.

Izvedba
Two track je hoja diagonalno, ko je telo konja poravnano oziroma sta glava in vrat 
uvita v smer potovanja. Če torej delamo two-track v levo, je konj uvit v levo. Desna 
noga stopi pred levo oziroma zunanja noga prekriža notranjo nogo. Naloga vajeti je 
vzdrževati ramena poravnana, z notranjo vajetjo  vzdržujemo rahel kontakt z ustmi 
(in s tem tudi uvitost). Še enkrat poudarimo, da je konjevo telo zravnano, pleča so 
malenkost  pred  boki  in  vzdržujemo  rahlo  uvijanje  v  smeri  potovanja.  Jezdečevo 
sedišče je aktivno in vzdržuje ritem, zunanja noga daje namig za gibanje v stran in 
hkrati pazi, da je telo in predvsem bok poravnan. Notranja noga je na podprsnici, 
podpira telo in pomaga pri uvijanju. 

 Notranja,  podporna noga  je  na  podprsnici,  kar  pomaga pri  ustvarjanju  in 
vzdrževanju uvitosti.
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 Zunanja noga potiska konjevo telo v stran, drži bok in telo ravno.
 Notranja vajet ustvarja flekcijo.
 Zunanja vajet podpira ramo.
 Sedišče daje ritem.
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Sidepass

Sidepass je podoben two-tracku, le da se ga izvaja z manj „gibanja naprej“. Se pravi, 
da uporabljamo enake namige, le da zmanjšamo oziroma zaustavljamo premikanje 
konja  naprej.  Vendar,  pozor,  če  odvzamemo  vse „gibanje  naprej“  -  z  drugimi 
besedami, če z vajetmi preveč zaustavljamo konja, bo začel odstopati (stopati nazaj, 
back). 
Vse dokler se ne izpopolnimo v two-tracku, sidepassa ne poizkušajmo. Ko s konjem 
napredujemo  do  te  mere,  pa  si  za  začetek  postavimo  vzporedno  dve  kavaleti. 
Razmik naj  znaša dobre  3 metre  in  pol  (mišljeno za povprečnega  konja western 
pasme).  Postavimo jih pravokotno na ograjo, ker nam je le-ta lahko v pomoč pri 
kontroliranju, ali je pri izvajanju vaje vzdržujemo konjevo telo poravnano.

 Zunanja noga „podpira“ boke in vzdržuje telo ravno ter usmerja.
 Notranja noga prav tako vzdržuje poravnanost konja.
 Naloga  vajeti  je  držati  ramena  oz.  prvi  del  konja  raven,  z  njimi  je  treba 

vzdrževati  ravno toliko kontakta,  da se ohranja gibanje naprej  in zbranost 
konja.

 Sedišče daje ritem.

****
Pomembno!
Ponovimo še enkrat bistvene zakonitosti western jahanja. Konj se odziva na pritisk 
(  namig).  Ko izvajamo pritisk,  začnemo najnežneje,  kot  le lahko, ker drugače (če 
bomo že v začetku uporabljali močan pritisk oz. namig) nikoli ne bomo vedeli, kako 
odziven in mehak je lahko naš konj. V trenutku, ko konj želeno reagira na pritisk, 
popustimo.  Kje  in  kdaj  popustiš,  to  učiš!  Pri  delu  smo  dosledni  in  ravnamo 
razsodno. Vedno in povsod pa naj bi bilo najpomembneje, da konj ni sredstvo za 
doseganje cilja ampak naš družabnik, v dobrem in slabem. Imejte torej radi svoje 
konje in skrbite zanje!
****
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Angleški in western način ježe – 
smo res vsak na svojem bregu?

Angleški in western način ježe sploh nista tako različna, kot bi si nekdo mislil. Pri  
obeh načinih je treba vlagati veliko truda, da bi  dobro jezdili, razlika je samo v  
opremi.  Presenečeni  boste,  kako  lahko  nekaj  osnovnega  angleškega  treninga  
izboljša vašo učinkovitost pri western jahanju.

Noge, noge, noge...
Kratko in jedrnato, angleški način ježe daje pri kontroli konja veliko poudarka na 
uporabi obeh nog in dejstev teže v dodatku namigom z roko in vajetjo. Jezdeci imajo 
navado več pozornosti posvečati delu nog ob konju kot podpornemu mehanizmu za 
oba, konja in jezdeca. Jezdeci, ki so začeli z western ježo brez klasične podlage, pa 
imajo  boljše  sedišče,  kar  se  tiče  samega  sedenja  na  konju,  ampak  dostikrat  ne 
uporabljajo nog, vsaj v zadovoljivi meri ne. Imeti »dobro nogo« pomeni, da jezdec 
zna  uporabljati  svoje  noge  kot  »pripomočke  pri  ježi«  in  ima  dobro  držo  in 
uravnotežen kontakt s konjem ter da se manj zanaša na roke in vajeti za ravnotežje. 
Ker v nasprotnem primeru, ko se jezdec preveč zanaša na kontroliranje konja preko 
ust, lahko povzroči, da se konj začne umikati brzdi. Zaradi nepravilnega delovanja 
jezdeca na konja se le-ta začne nositi  za brzdo, kar pomeni, da nosi svojo glavo v 
položaju, ko usta niso več v pravilni vertikali s temenom, ampak jih približa prsim. 
Tako se z usti izogiba delovanju brzde, ker ne more zaupati jezdecu in se sprostiti 
ter jahati naprej z brzdo. Manj izkušeni jezdeci, kot prvo že težko opazijo razliko in 
težavo, ki jo imajo, še težje pa jo odpravijo. 

Eden od razlogov, zakaj je lažje naučiti se kako uporabljati svoje noge pri angleškem 
načinu ježe je vsekakor drugačna oprema. V angleškem sedlu smo bližje konju, ni 
toliko  usnja  med  jezdecem  in  konjem  in  ni  tako  »omejeno«.  Tanjši  angleški 
stremenski jermeni dovoljujejo nogi več svobode, jezdec pa se mora prav zaradi tega 
naučiti kontrolirati, kje ob konju jih drži. Western sedlo je narejeno tako, da daje več 
opore jezdecu. Sedeti v western sedlu in ne naučiti se uporabljati svoje noge je lahko. 
V  angleškem  sedlu  jezdec  nima  take  opore  in  si  ne  more  privoščiti,  da  ne  bi 
uporabljal nog.
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Stik preko popuščenih vajeti
Vse pri ježi se navezuje na vzdrževanje ravnotežja konja in kreiranje ritma med vami 
in konjem. Za to je potrebno jezdečevo ravnotežje in uporaba nog, sedišča in rok. 
Ljudje  pogosto  za  vzor  zbranosti  dajejo  impozantnost  dresurnega  konja,  kot 
dokončni, najvišji primer ritma, stika jezdeca in konja.  Vendar bi izreden reining , 
western riding ali working cow konj v akciji lahko bil še boljši primer. Pri angleškem 
načinu ježe jezdec kontaktira s konjem preko dveh vajeti. Western jezdec dela isto, 
vendar na ohlapnih vajetih,  kar pomeni,  da mora imeti  izredno učinkovit sed in 
nogo, da drži konja zbranega in v pravi drži.

Vaje za ravnotežje
Angleški  način  ježe  ponuja  prednosti  tradicije,  zakoreninjene  v  starih  evropskih  šolah  
jahanja, strogo zvestih disciplini v jahanju. Je način, ki ima že tisoč let izkušenj oziroma  
dobrega  konjarstva  za  sabo.  Postopki  treningov  temeljijo  na  uspešnih  metodah,  ki  so  se  
razvijale skozi stoletja in so zabeležene ter vedno znova preizkušane. Pri angleškem jahanju  
najdemo veliko vaj, ki jezdecu pomagajo bolje razumeti tehnike ravnotežja in ritma. 
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****
Vaja!

Sicer  smo o vajah  za ravnotežje  v  sedlu že  govorili,  vendar nikoli  ni  odveč poskusiti  in  
naučiti se kaj novega. Ena izmed vaj je dvigovanje v pravilni diagonali pri kasu. Kas je dvo-
takten  hod  in  konjeve  noge  se  premikajo  v  diagonalnih  parih.  Pri  kasu  se  dvigujemo in  
spuščamo z enim od diagonalnih parov, odvisno v katero smer smo obrnjeni. Ta vaja nas  
nauči čutiti in razumeti gibanje konjevih nog.
Še ena uporabna vaja je (prav tako v kasu), delanje serij oziroma sekvenc. Primer: sedimo pet  
sekvenc kasa, potem se dvigujemo pet sekvenc, pa stojimo pet (kot bi se pripravljali na skok  
čez oviro) in spet sedimo pet. In spet od začetka…
Če pri tem še naglas štejemo, smo tudi prisiljeni,  da dihamo.  Pravzaprav lahko počnemo  
karkoli,  kar  nam  ne  dovoljuje  zadrževanja  daha,  žvižgamo,  mrmramo,  pojemo.  Če  ne 
zadržujemo diha, telo ostane sproščeno in nismo togi v sedlu. 

Vaje zvenijo enostavno, a zahtevajo koncentracijo in razmišljanje o tem, kar počnemo. Pri  
tem postanemo tako zaposleni sami s sabo in našim početjem, da pozabimo na samo ježo, tako  
da jezdimo konja povsem instinktivno, in pogosto se konj odziva dosti bolje.
*****

Če želimo znati, se je vredno potruditi!
Če  želimo  izboljšati  delo  svojih  nog  in  ravnotežje  nasploh  pri  western  ježi,  je 
angleški  način lahko prav to,  kar  potrebujemo.  Zahteva pa veliko dela.  Nekateri 
ljudje  želijo  takojšen  uspeh  ampak  to  ni  način,  če  želite  naučiti  se  delati  nekaj 
pravilno. Kot karkoli drugega, tudi ježa zahteva veliko vadbe. 
Za  vsakega  začetnika  bi  bilo  dobro,  da  bi,  še  preden  bi  sedel  v  western  sedlo, 
poizkusil jahati na angleški način. Navadno ljudje jezdijo bolje, če imajo osnove iz 
angleškega jahanja, saj razvijejo boljše delo nog in ravnotežje v sedlu že v samem 
začetku.
Toda, če ste v pravih rokah in vas jahanja uči prava oseba, se boste naučili pravilno 
jahati ne glede na to, če se učite angleškega ali western načina. Pravi trener se bo 
potrudil, da se boste naučili pravilno uporabljati noge in sedišče kot tudi roke, ne 
glede, v katerem načinu jezdite.
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KNJIŽICA JE NASTALA NA PODLAGI LJUBEZNIVOSTI 
AMERICAN QUARTER HORSE JOURNALA 

IN JE NAMENJENA IZKLJUČNO ZA PROMOCIJO IN BOLJŠE RAZUMEVANJE
 WESTERN NAČINA JAHANJA!

SAMO ZA NEKOMERCIALNO RABO!

Vašcer Quarter Horses in American Quarter Horse Journal  
V NOBENEM PRIMERU NE MORETA BITI ODGOVORNA  ZA 

ŠKODO IN POŠKODBE, DO KATERIH JE PRIŠLO PRI UPORABI METOD, 
OPISANIH V KNJIŽICI.

PRI DELU S KONJEM BODITE PREVIDNI IN UPORABLJAJTE ZDRAV RAZUM.
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