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Familien Kasprzaks røde, 
9-årige Lamborghini blev 

indkøbt i efteråret 2009, og 
viste et åbenlyst talent for de 
svære dressurøvelser. Anna 
red ham over vinteren og 

foråret og deres samarbejde 
udviklede sig positivt. I juli 
blev han halt i træningen, 

mistanken rettede sig 
mod en gaffelbåndsskade. 

Efteråret gik med 
forskellige undersøgelser 

og behandlinger med 
flere genoptræningsperi-
oder uden det ønskede 

resultat. Familien Kasprzak 
har før haft succes med 
at gå alternative veje, så i 

februar i år kontaktede de 
hestemassør/osteopat Gitte 
Andersen Søby, og langsomt 

er Lamborghini ved at 
komme på rette vej

LAMBORGHINI
UDEN MOTOR

De valgte at tage hesten med hjem, og give 
den pause fra ridning. Men hvad skulle 
der så ske?

Anna og Hanni bruger forskelligt til-
skudsfoder mv. fra ”Hestens Helse” ved 
Kirsten og Line Mathiesen, og i en sam-
tale med Line, talte Hanni om proble-
merne med at finde ud af, hvad der rent 
faktisk kunne gøres for Lamborghini. Li-
nes første reaktion på Hannis ”sygdoms-
historie” var: Har du talt med hestemassør 
Gitte Andersen Søby?

Problemet indkredset
Hanni havde hørt om Gittes evner som 
”problemknuser”, og da dyrlægerne ikke 
kunne hjælpe Lamborghini videre, beslut-
tede Hanni, at bede Gitte Andersen Søby 
om at undersøge hesten, og komme med et 
bud på, hvad hun mente kunne og burde 
gøres for Lamborghini.

Gitte vil helst se hestene i arbejde, enten 
under rytter, i longe eller mønstret gerne 
på fast bund. Det giver hende et godt ind-
blik i, hvordan hesten bevæger sig og tak-
ter i skridt og trav. Er hun i tvivl om, hvor 
problemet er, er hun heller ikke bleg for 
selv at springe i sadlen og trække på sin 
erfaring som spring- og dressurrytter til 
at få en fornemmelse af, hvordan hesten 
bruger sig i arbejdet.

En nærmere undersøgelse af Lamborg-
hini åbenbarede, at det var et par større 
muskelskader og disses følgeskader, som 
gjorde ridning til en smertefuld oplevelse 
for Lamborghini. At han ikke har haft et 
let liv, var hans almene tilstand ved købet 
en indikation af.

Lamborghini rækker indimellem tunge, 

Lamborghinis røde pels stråler i ly-
set inde i den lyse stald hos Anna og 

Hanni Kasprzak i Haderslev, med op-
mærksomme, klare øjne følger han men-
neskene omkring sig, og alene det, er en 
klar forbedring. 

Da Lamborghini kom i stalden tilbage 
i efteråret 2009, trængte han til at få op-
bygget sin muskulatur, og han virkede 
reserveret. Han blev indkøbt hos en tysk 
rytter, fordi han viste udpræget talent for 
dressurens sværeste øvelser, og fordi Anna 
fandt sig godt til rette på ryggen af den im-
ponerende vallak. At han trængte til op-
mærksom pleje virkede ikke afskrækkende 
på Anna og Hanni, og de fik langsomt 
bragt Lamborghini e. Lauries Crusador 
xx/Woermann i god form, og træningen 
af hesten skred fremad indtil juli måned 
2010, hvor hesten blev halt.

– I genoptræningsfasen efter behand-
lingerne begyndte han at vægre sig ved at 
trave gennem hjørner og vendinger, for-
tæller Hanni Toosbuy Kasprzak, han rejste 
sig og bukkede.

– Han er ikke ondskabsfuld, men han 
prøvede at fortælle os, at noget var galt. 
Resolut kørte Anna og Hanni Lambor-
ghini til en hesteklinik i Tyskland, hvor 
han gennemgik en større undersøgelse. 
Det eneste dyrlægerne fandt, efter rønt-
gen, scanning, scintigrafi m.m., var nogle 
forandringer i hestens højre forben, foran-
dringer, som dyrlægen egentlig vurderede 
var uden betydning. De tilbød dog en ope-
ration i hestens skulderled, uden at kunne 
give nogen form for garanti for, at det rent 
faktisk var der, problemet stammede fra. 

– Min mavefornemmelse fortalte mig, at 
det ikke var det rigtige, fortæller Hanni. 
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og derfor har hestetandlæge Mai Nicho-
laisen også haft den røde vallak under be-
handling. Gitte har også haft behandlet 
muskulaturen omkring tungebenet, og det 
har også hjulpet på problemet.

– Jeg kan ride ham på et tredelt bid, med 
et almindelig spændt hannoveransk næ-
sebånd, uden han rækker tunge nu, men 
føler han sig lidt presset, så reagerer han 
ved at åbne munden og række tunge, men 
det føles nu mere som en uvane hos ham, 
fortæller Mette Fabricius. Hun har redet 9 
år i forskellige konkurrencestalde i Tysk-
land, og hun er nu ansat hos Anna Kaspr-
zak til at hjælpe med uddannelsen af især 
staldens yngre, talentfulde dressurheste. 
Lamborghini er også hendes ”projekt”, og 
et projekt hun deltager særdeles aktivt og 
engageret i at finde en løsning på.

Tre måneder senere
– Det er så ærgerligt, at vi ikke har taget et 
før og efter foto, er Hanni og Gitte enige 

om, mens de med tilfredshed ser Lam-
borghinis strålende pels og fine muskel-
markeringer. Halsen hvælver sig og musk-
lerne spiller under skindet. Det er først, da 
Gitte tager rigtig fat på at få roteret en læn-
dehvirvel på plads, at han viser ubehag og 
utryghed ved behandlingen – ellers nyder 
han i høj grad opmærksomheden.

Det er nu fire behandlinger og tre må-
neder siden Gitte for første gang trådte 
ind ad døren på familien Kasprzaks kom-
binerede ride- og avlscenter, og foruden 
Lamborghini har hun nu alle Annas kon-
kurrenceheste under håndfast, men kærlig 
behandling. 

– Hestene er atleter, vi forlanger de skal 
arbejde maksimalt i træningen, så har vi 
også en forpligtigelse til at sikre, de fysisk 
kan udføre det, vi beder dem om, under-
streger Hanni. 

Hvad er det så, der er i vejen med Lam-
borghini? Gitte kunne omgående konsta-
tere, at han manglede muskulatur i den 
højre skulder, hvilket betyder, at han har 

aflastet den del af sin forpart. I praksis har det givet sig udslag 
i, at han har haft svært ved at udføre sidebevægelser og hjørne-
passeringer.

– Han har ikke brugt sin forpart korrekt. Det ser jeg ofte, og 
det kan skyldes, at han kan være redet af en rytter, der har haft 
for hårdt fat i ham fortil, eller han er blevet redet med glidetøjle, 
samtidigt med at rytteren beder hesten om, at komme med bæ-
ring bagfra. Så ser vi de skader, som Lamborghini viser, fortæller 
Gitte. Hvorfor skaden er opstået er dog uvist, da hestens liv og 
træning indtil han kom til Danmark, ikke er kendt.

Så egentlig er vallakkens problemer opstået på baggrund af 

muskelskader, primært i den lange halsmuskel og som følge af 
et drejet brystben. Heste har behov for at bruge deres hals som 
styre- og balancestang. Bliver det forhindret, så låser flere hvirvler 
i hestens store hvirvelsøjle og især brysthvirvlerne bliver overbe-
lastet, hvis rytteren fikserer hestens hoved og hals, og samtidig 
driver voldsomt på bagfra.

– Derfor er det så vigtigt, at rytteren via sin kontakt med 
 hestens mund, skaber en fjedereffekt, der bevirker, at hestens 
muskulatur får frihed til at arbejde. Sker dette ikke låser musk-
lerne og går i spasmer, det giver en mængde følgeskader også i 
hestens hvirvelsøjle, understreger Gitte.

Desværre er musklerne ”vanedyr”, så de går tilbage til deres 
udgangspunkt, og selvom Anna i sit arbejde med Lamborghini 
har forsøgt at løsgøre og styrke ham, så var skaden sket i løbet 
af hans uddannelse, og hesten var fikseret i sin forpart.

Det rigtige arbejde
Arbejdet med Lamborghini består derfor af at ride ham i en 
holdning, som han befinder sig godt med, ikke at presse ham 
til at udføre øvelser han ikke har styrke til, og så optræne hans 
muskulatur i sidebevægelser.

Hvad er kinesiotapening
– Kinesiotapening er ret interessant, og det er på forsøgsstadi
et til heste, men jeg har oplevet, at man kan gøre underværker 
med brugen af tape, fortæller Gitte Andersen Søby.
Hun er uddannet i behandling med kinesiotape til heste i Tysk
land. Behandlingen går ud på at sætte et let elastisk tape på de 
muskler man ønsker at påvirke. 
– Har du f.eks. en hest der går meget indad med det ene bagben, 
kan du hjælpe hesten til at føre benet ud på rette spor. Grunden 
til at hesten ikke sporer korrekt, kan skyldes, at muskulaturen 
på ydersiden af benet er slap, og med tapen på, provokeres 
hesten til at flytte benet ud og bruge musklerne anderledes, 
forklarer Gitte. 
Tapen løfter huden og det bevirker, at der sker en øget blod
cirkulation til muskler og bindevæv, og den øgede blodcirkula
tion er medvirkende til at transportere affaldsstoffer, ødemer 
mv. væk fra det berørte område. 
– Tapen går også ind og ”prikker” til musklerne så nerverecep
torerne hele tiden er i aktivitet. Det er et godt supplement til 
den øvrige behandling, jeg kan give hestene. Men for at man kan 
bruge det rigtigt, er det vigtigt, at man kender hestens anatomi, 
dens muskulatur og hvordan de spiller sammen og indvirker på 
hverandre.
– Man er, som behandler, nødt til at kende hestens anatomi og 
fysiologi ellers får man ikke de rigtige behandlingsresultater.

Kinesiotape påsat 
Lamborghinis skulder 
for at hjælpe med 
at normalisere hans 
skuldermuskulatur, 
reducere smerter og 
for at reaktivere musk-
lerne med deres rette 
funktion. 

Kinesiotapening af Lamborghinis lange rygmuskulatur for at 
holde den smidig og smertefri efter, der er manipuleret med 
ryghvirvlerne. Dette gør, at musklerne, efter behandlingen, 
ikke går tilbage i deres vante position, og dermed trækker i 
leddene, således at de igen bliver låst og dermed mindre bevæ-
gelige. Derudover er hans korsled samt højre ballemuskulatur 
tapet som efterbehandling til tidligere manipulation. 

Ved anvendelse af det 
ene bagben som hæ-
vestang kan Gitte An-
dersen Søby manipu-
lere med den enkelte 
lændehvirvel.

– Han er ikke ondskabsfuld, 
men han prøvede at fortælle 
os, at noget var galt”

Undersøgelse af 
hoftemuskulatu-

ren samt manipu-
lation af hofte.

Inden arbejdet går han en halv time i skridtmaskine, så hans 
muskulatur er opvarmet. Herefter laver Mette nogle forskel-
lige manipulationer med hans forben på stald inden arbejdet.

– Det er så vigtigt, at musklerne arbejdet rigtigt, gør de ikke 
det får det nogle følgeskader, der betyder, at der skal meget 
træning og meget målrettet arbejde til, for at løse op for det 
underliggende problem, fortæller Gitte.

Heste, der er i træning, er hun varsom med at lave for vold-
somme manipulationer med. I Lamborghinis tilfælde tog hun 
fat på det, der efter hendes mening var det grundlæggende 
problem; et drejet brystben og en højre skulder med nedsat 
bevægelighed.

Musklerne omkring 
tungebenet løsnes, 

således at det er 
muligt at manipu-

lere med tungebenet 
såfremt dette er nød-

vendigt.
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Om hestemassør
Gitte Andersen Søby
Gitte Andersen Søby startede ”Mysir” hestemassage og osteo
pati tilbage i 2002 efter at have uddannet sig herhjemme, i Sverige, 
England og Tyskland. Gitte er bl.a. uddannet datamatiker og har 
arbejdet ved CSC i 18 år, de sidste to år i en lederstilling. Hun 
var dog nået til et punkt i livet, hvor hun havde lyst til at prøve 
kræfter med noget helt andet. Så i 1997 besluttede hun sig for at 
læse sundhedsinformatik på Aalborg universitet, men hun skulle 
vente et år på at komme i gang. Gitte var dog indstillet på, at 
der skulle ske noget nu, så hun tænkte om ikke hendes fritidsi
nteresse med avl og ridning kunne bruges til noget konstruktivt. 
Det blev startskuddet til et længere forløb med uddannelse til 
hestemassør, fysioterapeut, osteopat og akupunktør til heste 
suppleret med andre kurser. 
I 2003 startede hun Hesteakademiet, hvor hun tilbyder andre 
uddannelse til hestemassør og hesteterapeut. Da hun samtidig 
havde fuldtidsjob, mand og børn, så begyndte familien at komme 
med hints om hun måske burde vælge enten at fortsætte sit job el
ler gøre sit ”fritidsjob” til sit fuldtidsjob. Så efter mange og lange 
overvejelser opsagde hun i 2006 sin stilling ved CSC.
Det har også betydet, at hun nu har fundet tid til at dygtiggøre 
sig via efteruddannelser og nye uddannelser i udlandet.
– Hele dette lange forløb havde ikke kunnet lade sig gøre uden 
den super opbakning jeg har fået fra familien, understreger Gitte.

– Nogle gange bliver jeg dog først klogere på hestens problemer ved den 
anden behandling, fordi jeg kan opleve, at det jeg så, som den primære år-
sag til problemet faktisk er en følgevirkning, forklarer Gitte. 

Netop problemer i hestens skulder- og forparti oplever hun ofte, det 
skyldes bl.a. at skulderen ikke er hæftet til hestens skelet, men er ophængt 
i sener og ligamenter, og fastholdt af store muskelgrupper, der har en sam-
menhæng med både hals, ryg og brystben. 

– En sadel der ligger skævt, et skævt brystben, spændinger i hestens skul-
derparti, alt det, som kan trykke hestens forpart, der også bærer rytteren, 
kan give overbelastningsskader. 

Da Lamborghinis brystben var skævt resulterede det i, at han bevægede 
sig skævt, og den skævhed har så givet nogle følgevirkninger i ryg, lænd og 
kryds, hvor hvirvler var låst og roteret.

En atlet i arbejde
– Hestene kan ikke tale til os, så vi skal være gode 
til at læse dem. Jo højere klasser rytteren rider, jo 
mere fintfølende er hesten. Og samtidig bliver ryt-
teren også langt mere fokuseret på de små nuancer 
i hestens bevægelsesmønster, og den måde den ud-
fører øvelser på; løfter hesten benene lige højt i pas-
sage, i overgange osv., fortæller Gitte. – Hvis man 
mærker, at hesten ikke bevæger sig som normalt, så 
få den efterset så hurtigt, som muligt, så et mindre 
problem, der kan afhjælpes af dyrlægen eller en be-
handler ikke udvikler sig til et alvorligt problem med 
følgevirkninger.

Hestene er atleter, og det betyder også, at de skal 
til fysioterapi, er Gitte og Hanni enige om. Nogle 
gange kan det være unødvendigt, men hellere en 
gang for meget end for lidt. Og er der en feel good 
effekt hos hestene, som vi også ser hos nogle, så er 
det også værdifuldt, fortsætter de enstemmigt. Den 
feel good effekt ses især, når Select ECCO er i be-
handling, han nyder hvert eneste øjeblik i Gittes 
kyndige hænder.

– Ryttere, der rider stævner og træner på et højt 
niveau har ikke tid til, at hesten skal holde pauser 
fra træningen. Det betyder, at vi som behandlere, 
skal vide præcist, hvor meget vi kan manipulere med 
 hestene, forklarer Gitte, og hun fortsætter: – Jeg 
mener, at hestene skal arbejdes efter behandlinger, 
men dog med den forståelse for at fjederen ikke skal 
strammes så meget. Såfremt hestene har haft ondt 
inden behandlingen, så vil de helt naturligt begynde 
at spænde i forventning om, at det fortsat gør ondt. 
Derfor har de bedst af at få bevæget muskulaturen. 
Og musklerne skal også bevæge sig så affaldsstoffer 
fra behandlingen ledes væk.

Gitte bruger sine uddannelser i en kombination, 
der er tilpasset den enkelte hest. I praksis er det en 
kombination af osteopati, fysioterapi og massage.

Miljøskadet
Gitte erkender, at hendes uddannelser har betydet, 
at hun i nogen grad er blevet miljøskadet. Forstået 
således, at hun ikke kan se en hest uden at overveje, 
hvordan den fungerer og, hvorfor der er en forskel 
på, hvordan de bevæger sig.

– Der er altid en grund til asymmetrier, og selvom 
enkelte heste er født sådan, så er det de færreste, så se 
på, hvor der er belastningsfejl og, hvad det er de ikke 
kan, som de burde kunne. Når man synligt kan se 

– Hestene kan ikke tale  
til os, så vi skal være gode  
til at læse dem”

asymmetrier, så er det noget, som har stået 
på over længere tid.

– Arbejdet med at manipulere hestenes 
muskler og fysik er særdeles spændende, 
og jo mere man lærer, jo mere ydmyg bliver 
man over for den opgave, man har med at 
gøre. Man skal skabe tillid til både hesten 
og hesteejeren, og være ærlig omkring det, 
man ikke kan finde ud af, og så sende  hesten 
videre til dyrlægerne. 

– Deciderede halthedsproblemer som ko-
deledsforvridninger mv. er noget, som dyr-
lægen skal diagnosticere, og så agere på. 
Men er vi nået dertil, hvor dyrlægen ikke 
ved, hvad der skal til, så kan jeg tage fat. Vi 
er i faggrupperne blevet bedre til at samar-
bejde om at løse problemet, og det er en stor 
fordel for hesten, understreger Gitte Ander-
sen Søby, men fortsætter hun med alvor i 
stemmen: – Man skal være ærlig omkring, 
hvad man kan og, hvad man rent faktisk 
har mulighed for at behandle. Det kan ikke 
nytte noget, at man som behandler ikke er 
ærlig omkring behandlingen, og siger fra, 
når der er nogle ting, man ikke ved.

Hvad er osteopati?
Osteopati søger at genskabe krop
pens korrekte funktion. Balancen mel
lem knogler, muskler og nervesystem 
stimuleres og gøres optimal ved hjælp 
af manuel behandling. En osteopat 
arbejder med kroppens funktionelle 
problemer og skaber en god ligevægt 
i kroppens forskellige systemer – 
nerver, muskler, knogler, organer, 
kranie – og alle de strukturer som har 
forbindelse til bindevæv samt blodkar 
og nerver. En osteopat behandler 
kun med hænderne igennem manipula
tion, tryk og stræk – uden brug af 
medicin, nåle eller andre kirurgiske 
instrumenter. Mette demonstrerer 

nogle af de øvelser, som 
hun skal foretage med 
Lamborghini for at holde 
hans skulder så smidig 
som mulig. hbc@wiegaarden.dk
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