
UTRUSTNING

I Sverige, och i många andra länder, är det framför 
allt kvinnor som rider. Trots det är nästan alla 
sadelmodeller utformade efter mannens anatomi 
och bäcken – som skiljer sig stort från kvinnans.

RIDER I SADLAR FÖR
KVINNOR MÄN

text: Anki Yngve  foto: Johan Sjögren

 Sadelmakarmästaren 
Jochen Schleese kommer 
ursprungligen från 
Tyskland och fick sin skol
ning hos anrika Passier & 

Sohn. Numera bor han i Kanada där 
han sedan lång tid tillbaka driver ett 
eget sadelmakeri, som har specialise
rat sig på sadlar för kvinnor. En av de 
mest populära sadelmodellerna är 
exempelvis utprovad i samarbete 
med den kända tyska dressyrryttaren 
Heike Kemmer.

– Problemet är att män har gjort 
sadlar för män i över 800 år, säger 
han. 

Jochen själv började sin karriär 
som tävlingsryttare och tränare. Han 

berättar att han ofta försökte sätta 
kvinnliga elever i en korrekt position, 
men efter en stund började de grima
sera av smärta. 

– När jag utbildade mig till sadel
makare frågade min fru Sabine varför 
alla sadlar var så hårda och obe
kväma. Då gjorde jag en sadel åt 
henne som jag själv tyckte var jätte
skön, men hon hatade den …

Anatomiska skillnader
Någon tipsade Jochen om att han 
kunde be en gynekolog förklara hur 
kvinnor är skapta nertill. Han prote
sterade först, men följde så små
ningom rådet. Och mötet med gyne
kologen blev en riktig ögon  öppnare.

– Det är enorm skillnad mellan 
kvinnors och mäns fysik. Ett manligt 
bäcken balanserar sig naturligt i 
sadeln, vi killar har lätt för att hamna 
i lodrät sits. Det beror bland annat på 
att vi har ett högt blygdben som inte 
riskerar att slå i framvalvet, förklarar 
han. 

I sina sadlar för kvinnor har 
Jochen därför skapat ett tunnelfor
mat hålrum i mitten av bommen, 
som fylls med mjukt skum. Detta för 
att förhindra att kvinnans blygdben 
slår i sadeln och att hon får ont. 

– Det började med att mitt företag 
sålde ett patent till cykelindustrin på 
en cykelsadel med hål i, anpassad för 
kvinnor. Nu använder vi samma prin
cip i ridsadlarna, säger han.

En kvinna som har slagit i blygdbe
net i sadeln ett par gånger sätter sig 
gärna i stolsits, av ren självbevarelse
drift. På Schleesesadlarna är det 
dessutom lite bredare mellan söm

marna där hon sitter, för att dessa 
inte ska skava på kvinnans ädla delar.

 
Utskuret för låren
En annan skillnad mellan könen är 
att mannens ben mer naturligt faller 
rakt ner från sadeln. Hans muskula
tur sitter i huvudsak på utsidan av 
låren medan kvinnan är fylligare på 
lårens insida. 

– Därför har vi skurit ut för låren i 
bommen på vår kvinnosadel. 
Däremot är själva sitsen bredare och 
mjukare än på en traditionell modell. 
Det beror på att kvinnan, som ju ska 
kunna föda barn, har sittbenen 
mycket längre isär än vad en man 
har, säger Jochen.

Han berättar att när en kvinna 
rider i en »manssadel« hamnar hen
nes sittben ofta på kanten av sitsen. 
Och då blir det hårt och obekvämt.

– Det är faktiskt så att en man 
rider bättre i en sadel för kvinnor än 
vad en kvinna gör i en sadel för män. 
Han kommer i alla fall inte att få ont, 
menar Jochen.

Anatomistudierna har dessutom 
lärt honom att en kvinna, generellt 
sett, har längre lår i förhållande till 
längden på underbenen än vad en 
man har. Det gör att hon ofta behö
ver ha stigläderfästet lite längre bak, 
annars åker underbenen fram. 

Än så länge finns det inte någon 
Schleeseåterförsäljare i Sverige. Men 
en svensk sadelutprovare, Jeanette 
Karlsson på Stall Rustorp, håller på att 
vidareutbilda sig i konceptet. Hennes 
absoluta ambition är att kunna erbjuda 
sadlar för kvinnor, och Schleeses övriga 
sortiment, i Sverige. n

JocheN 
SchleeSe
är en av Nordamerikas 
mest respekterade 
sadelmakarmästare och 
sadelutprovare. Han har 
bland annat utvecklat 
ett eget system för 
sadelutprovning och har 
tagit fram en komplett 
serie av sadelmodeller 
anpassade för kvinnliga 
ryttare.

SToR SKIllNAD
Till vänster syns en kvinnas bäcken och till höger en mans. Eftersom kvinnan 
ska kunna föda barn är hennes bäckenben rymligare, sittbenen är placerade 
längre ifrån varandra, svanskotan är kortare och blygdbenet sitter inte lika 
högt upp som i mannens bäcken.
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I RISKZoNeN
Eftersom kvinnans sittben 
sitter bredare isär än 
mannens finns risk för att 
de hamnar på kanten av 
sadeln när hon rider. Det 
är inte speciellt skönt.

KAN SKADAS
Då kvinnans blygdben hamnar nära 
sadeln i framkant finns risk för att 
hon slår sig eller får ridsår. Därför 
har bommen i Schleese-sadlarna ett 
hålrum där blygdbenet annars hade 
slagit i.

MJUKDelAR
Det är viktigt att ryttarens sittben ryms 
inom, och vilar mjukt på, sadelns sits. 

oRÄTTVIST?
Jochen Schleese visar hur lätt 
ett manligt bäcken balanserar 
sig i jämvikt på en liten yta.
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