A ló szabályos vezetése
A lovagláshoz hozzá tartozik, hogy vezeted a lovad az istállóba, karámba vagy a lovardába, a
pályáról a patamosóba. Mindig engedelmesen követ téged vagy van úgy, hogy „küzdened”
kell vele? Van olyan ló, amelyiket szinte úgy kell a lovasának maga után vontatni, a másik a
lovasát húzza maga után. Mit tehetünk azért, hogy a ló vezetése ne okozzon számunkra
problémát?
Minden lónak már kiscsikó korában meg kell tanulnia kötőfékkel a fején, az ember mellett
menni. Annak, hogy egy lovat könnyen tudj vezetni, a legfontosabb feltétele, hogy a ló
tiszteletben tartson téged. Tehát te légy a „főnök”, ha a lovadat vezeted.
Mielőtt a lovat az istállóból kivezeted, nézd meg, hogy a kötőfék a fején jól fekszik-e.
A kötőfékre csatolj egy olyan vezetőszárat, aminek a végén gyorsan kioldható karabiner van.
A lovat a bal oldalán vezesd úgy, hogy a vállával egy vonalban légy. Néha szükség lehet arra,
hogy átmenj a jobb oldalára, és úgy vezesd, ezért jó, ha ezt is gyakorlod néha vele. Egy kicsit
gyorsabban mehetsz, mint ahogy sétálni szoktál, mivel a lovak tempója lépésben gyorsabb,
mint a tied. Jobb kezedbe fogd a vezetőszárat a karabiner közelében. A vezetőszár végét sose
lógasd le a földre, tartsd a bal kezedben! Fontos, hogy a vezetőszárat ne csavard a kezedre,
mert ha a ló megugrik, elránt, és megsérülhetsz. Ha a lovad megijed, és érzed, hogy
egyáltalán nem tudod megfékezni, jobb, ha elengeded.
Kantárral hasonlóan kell vezetni a lovat, mint kötőfékkel. Vedd le a szárat a ló
nyakáról. A bal kezed középső és mutatóujja között vezesd át a szárat, a zabla alatt kb. 30 cmre. A szár végét fogd a bal kezedbe.
Mi a teendő, ha a lovad túl lassan megy?
Fogj a kezedbe egy pálcát. Ha a lovad nem reagál a buzdító kettegésre, pálcáddal csípd meg
hátul, anélkül, hogy hátrafordulnál. Közben megint szólj rá, hogy gyorsabb mozgásra
ösztökéld.
A te lovad siet?
A kezedben lévő pálcával, miközben rászólsz, hogy lassítsa lépéseit, a pálcát felemeled, és a
teste elé tartod. Ha lovad ismét túl gyors lenne, emeld magasabbra a pálcát.
Mindkét esetben kérj segítséget egy gyakorlott lovastól!

