
Sadulapassimine 

KÄESOLEV ÕPPEMATERJAL ON MÕELDUD KASUTAMISEKS KOOS JOCHEN SCHLEESE ÕPPEVIDEOTEGA. 

Märgid halvastiistuvast sadulast 
 

Halvastiistuv sadul võib põhjustada ebamugavust, valu ja isegi püsivaid vigastusi. 

Valulik ja tundlik selg, ülearenenud kaela alumised lihased, pinges selg ja nõgus selg, pinges 

kõhulihased, kuivad kohad higise valtrapi all, valged karvad turja juures, komistamine, kõrvade 

peadligi tõmbamine, silmade pööritamine, sabaga vehkimine, sõnakuulmatus, tagajalgadega löömine 

või tagajalgadele tõusmine, peaga vehkimine, vastumeelsus edasiliikumise suhtes, ühendatuse 

puudumine / hobune ei ole ümar, pea allatõmbamine, neljataktiline galopp, tõrkumine hüpetel, 

tõstetud saba – kõik need märgid võivad viidata halvastiistuvale sadulale. 

 

Mida peaks jälgima? 

 

Oluline on jälgida sadulakanali laiust, et hobuse selgroog saaks sadula all vabalt liikuda. Kitsas sadul 

asetseb selgroolülide peal ning takistab vereringet. 

Sadul peab hobuse seljas istuma sirgelt, viltuvajunud sadul surub selgroole ning põhjustab 

ebamugavust ja valu. 

 

Sadularaamid erinevad oma laiuse ning asetuse poolest. Õla asetus peab sobima sadularaami omaga 

ja õlg peab saama sadula all vabalt liikuda. 

Hobuse treeningu jooksul tema kehakuju muutub ning ühes sellega on oluline muuta ka sadulat. 

Sadularaami ees olevad nurgad ei tohiks olla suunatud ettepoole, vaid pigem ümaralt tahapoole. 

Ettepoole suunatud nurgad põrkuvad igal sammul tahapoole liikuva õlaga ning võivad niiviisi 

põhjustada püsivaid vigastusi. 

Hobuse parem ja vasak õlg võivad olla erinevalt arenenud ning ideaalne sadul peaks olema ehitatud 

nii, et võtab arvesse kõiki konkreetse hobuse individuaalseid eripärasid. 

Sadula sobivust tuleb määrata nii paigal seistes kui liikumisel. Liikumisel jälgitakse hobuse kehakeelt – 

silmi, kõrvu, pea asendit, saba, lihaspingeid. 

 

 

 

 



Sadulapassimise üheksa sammu 

 

1 – tasakaal 

Võta ära valtrap, pehmendus, jalused; aseta sadul paljale seljale turja lähedale ning libista 

ettevaatlikult õlanukkide taha. Kui mõnikord on raske õlanukki leida, leia laka kõike tagumine osa 

ning liigu sealt otse alla – seal ongi õlanukk. 

Koolisõidusadula tagakaar peaks asetsema esikaarest veidi kõrgemal ning kui asetada sadulale 

golfipall või kriiditükk, peaks see veerema enam-vähem sadula keskele. 

Kui kriiditükk liigub ette, suunab sadul raskust hobuse õlgadele ning pigistab turja piironnas. 

Sellise sadula puhul vajub ka ratsaniku tasakaal ette ning sellele vastukaaluks tõstab ratsanik 

tavaliselt oma jala kõrgemale ja tekib tooliistak. 

Kui kriiditükk liigub taha, suunab sadul raskust hobuse viimastele ribidele ning pigistab seljale. 

Sellise sadula puhul liiguvad ratsaniku jalad iseenesest ülespoole ning selle tasakaalustamiseks toob 

ratsanik tavaliselt õlad ette. 

Hästi tasakaalus olev sadul jaotab ratsaniku raskuse hobuse seljale ühtlaselt. 

Ratsanik saab istuda normaalses asendis, selgroo loomulikud kumerused toimivad põrutuse 

isolaatorina ning lihasprobleemide tekkevõimalus nii hobusel kui ratsanikul on väiksem. 

 

2 – turja vabadus 

Turja kohal, aga ka külgedel, peaks olema vabalt ruumi kahele-kolmele sõrmele. See on väga oluline, 

et õlg, mis liigub üles-taha, saaks vabalt sadularaami all liikuda. Seda vabadust tuleb jälgida ka veidi 

mööda sadulakanalit tahapoole liikudes. 

 

3 – sadulakanali laius 

Oluline on, et sadulapaneelidel ei oleks mingit kontakti hobuse selgrooga. Tagantpoolt vaadates peab 

selgroo kohalt paistma valgus, kuid see ei ole alati piisav. Valgus paistab ka siis, kui paneelid on 

üksteisele liialt lähedal, kuid iste asub seljast piisavalt kõrgel. Ka selgroo külgedel peab olema 

paneelidest piisav distants. Üldreeglina peaks paneelide vahe olema vähemalt kolm-neli sõrmelaiust.  

Oluline on tähele panna ka seda, et paneelide vahe oleks lai ka sadula tagaosas: kitsa kanali korral 

liigub sadulapaneel selles piirkonnas pööretel otse selgroo peale. 

Sadulapaneel peaks istuma selgroo ja ribide vahepealsel alal lihase peal. Liialt lai raam hakkab seda 

lihast väljapoole kiskuma ning on oht, et raami tagaosa vajub selgroo peale. 

 

4 – paneelide kontakt seljaga 

Kui asetada käsi sadula alla, käeselg sadula poole, peaks kätt aeglaselt tahapoole libistades tundma 

ühtlast kontakti terve paneeli ulatuses nii paremal kui vasakul küljel. 



5 – sadulavöö rihmade paiknemine 

Kui vöö asub liiga taga, hakkab hobuse liikumine seda ettepoole tirima ning sellega koos liigub ette- ja 

allapoole ka sadul. Tekib pinge turja piirkonda ning sadul ei lase õlal vabalt liikuda. 

Kui vöö asub liiga ees, hakkab hobuse liikumine seda tahapoole tirima ning sellega koos liigub 

tahapoole ka sadul, mis võib nüüd asetseda viimasest ribist tagapool ning seeläbi pinget ja valu 

põhjustada. 

 

6 – sadula pikkus 

Alustuseks tuleb leida mõtteline joon õlanuki taga ning teine mõtteline joon viimase ribi kohal. 

Sadul peab asetsema nende kahe mõttelise joone vahel. 

Liiga pikk sadul ulatub üle viimase ribi ning põhjustab sageli põgenemisreaktsiooni, perutamist. 

Selle tagajärjel võib sadul liikuda ettepoole, mis eemaldab selja tagumisest osast terva valu, kuid 

põhjustab nüüd pinget turja ja õla piirkonnas. 

 

7 – sadula otsesus 

Sadulat tagantpoolt jälgides peaks olema selge, et selgroog asub täpselt sadula keskel. 

Sadula küljele kaldumist võib sageli põhjustada hobuse ebaühtlane kehaehitus, mis on üpris tavaline. 

Sadul vajub küljele ning hakkab ühte külge teisest enam mõjutama ning võib takistada selgroo vaba 

liikumist. 

 

8 – raami asetus 

Sadularaami asetus peab sobima hobuse õla asetusega – õlal peab olema ruumi sadularaami all 

liikuda. Surve õlale ja turjale põhjustab vastumeelsust edasiliikumisel ning pingeid seljas. 

 

9 – raami laius 

Taaskord on oluline jälgida, et hobuse õlg saaks vabalt liikuda. Tuleb jälgida, et turja ümber oleks 

ruumi ka külgedel.  Mõnikord on raam õige asetusega, et õlg saaks enam-vähem vabalt liikuda 

tahapoole, kuid liiga kitsas raam ei luba õlal liikda üles. 

 


