
Florian Oberparleiter, oz osztrak szabadon idomito
Florian Oberparleiter egy tehetseges osztrak fiatalember. Mar gyermekkoraban nyilvdnvaldvd vdlt szdmara, hogy a lovak-

kal csakis eroszakmentesen lehet eredmenyesen foglalkozni, ezert mar egeszen fiatalon elkezdett problemds lovakkal is

foglalkozni. /\s szabadon idomitds problemdival Monty Roberts-et, a mdra hazdnkban is ismert trenert kereste fel.

iutan nagyon sok modszert ta-
nulmanyozott testkozelbol, tu-

I- dasa es tapasztalata szeleskoru.
A honlapjan es a youtube-on is lathatoak
videok a munkajarol es az altala kepzett lo-
vakrol, amelyek kivetel nelkiil nyugodtak
es minden nehezseg nelkiil hajtjak vegre a
kert feladatokat. Nagyon sok sikeres kur-
zust es bemutatot tart hazajaban, es magas
szinten lovagol reiningben is. Florian egy
nagyon kiegyensiilyozott, nyugodt ember,
aid nyitott mindre, ami a lovak eroszak-
mentes kepzesevel kapcsolatos.
Floriant Monty Roberts farmjan ismertem
meg 2011-ben, majd kesobb volt szeren-
csem latni lovakkal dolgozni is. Mar akkor
ligy dontottem, hogy mindenkeppen meg-
hi'vom 6t Magyarorszagra. Nezetem szerint
az elet minden teruleten, igy a lovakkal
kapcsolatban is a tanulas egy veget nem ero
folyamat, nyitottnak kell lenniink az lijra,
a masra es akkor rengeteget tanulhatunk.
Az a velemenyem, hogy nem az a fontos,
hogy ki milyen modszer mellett kotelezte
el magat, hanem az, hogy mennyire sze-
retne meg tobbet tanulni, tudni a lovakrol
annak erdekeben, hogy a lovak elete kony-
nyebb es jobb legyen. Szerencsere hazank-
ban is szamos tehetseges trener dolgozik, es
egyre tobb fiatal is torekszik a lovakkal valo
kommunikacio tokeletesitesere.
Florian 2012. szeptember 8-9-en fog kur-
zust tartani Godon. Ennek apropojakent
meselt a Montyval valo talalkozas tortene-
terol es ezen keresztiil arrol, hogy milyen
utat jart be idaig a lovak szabadidomitason
alapulo kepzesenek teruleten.

,,Mindig is arra torekedtem, hogy a leheto
legtobb kepzesi modszerbe belekostolhas-
sak, ezert nagyon sok trenert meglatogat-
tam es meg kell mondanom, hogy nem
mindig tetszett az, amit lattam. Dolgoztam
egy par reining trenerrel Amerikaban, dol-
goztam Honza Blahaval, valamint seged-
keztem Svajcban a hires Circus Knie-nel is.
Ezek utan ligy gondoltam, hogy Monty

Robertset is meglatogatom, igy 2010 au-
gusztusaban elmentem Kaliforniaba es
reszt vettem egy Monty Roberts Special
Training-en, ahol 6 szemelyesen foglalko-
zik lovakkal es eloadasokat tart. A kurzus
tartalma is nagyon erdekelt, de sokkal
jobban erdekelt az, hogy megismerhetek
egy lij utat. Nagyon sok lovasemberrel
dolgoztam mar egyiitt, de egyik sem volt
annyira eredeti, mint Monty. O nagyon
hisz abban, amit csinal es amit mond, es 6
valoban a 16 erdekeit helyezi az elso helyre.
A kurzus folyaman rengeteg kerdest tettem
fel Montynak, ezert hamarosan megta-
nulta a nevemet. Megmutattam neki egy

videoklipet a munkamrol, amelyben sza-
badon idomitok lovakat. Azt hittem, hogy
tetszeni fog neki, de 6 azt mondta, hogy
nem hisz a szabadon idomitasban, mert
velemenye szerint nines jo kepzesi modszer
a lovak szabadon idomitasahoz es ezt min-
den 16 utalja, ezert jobban tennem, ha nem
pazarolnam a tehetsegemet erre.
En termeszetesen nem igy erzem, ezert fo-
lyamatosan piszkaltam Montyt a temaval.
Ahogy teltek a napok es a kurzus veget ert,
Monty megkert, hogy meseljek egy kicsit
tobbet arrol, amit es ahogyan csinalok.
Dolgozhattam vad lovakkal es megtanitott
egy-ket dologra veliik kapcsolatban.

46 Lovas Nemzet I www.lovasnemzet.hu



Miutan en lijra felhoztam a szabadon ido-
mitas temat, Monty azt mondta, hogy ha
en tenyleg ennyire ezt akarom csinalni,
akkor talaljak egy olyan kepzesi modot,
amivel a lovak szaz szazalekosan ki vannak
bekiilve es nem idegesfti oket.
Igy aztan amikor hazamentem, elkezdtem
tanulmanyozni magamat es a mozdulatai-
mat, hogy mi az, amiben valtoztatnom kel-
lene ahhoz, hogy minden 16 szamara elve-
zetesebbe tehessem a szabadon idomitast.
2011-ben Nemetorszagba utaztam, ahol
Monty eppen lovakat kepzett. Talalkoztam
vele, es elmondtam neki, hogy mennyit
haladtam. Megallapodtunk, hogy 2012 ta-
vaszan, amikor Monty osztrak turneja lesz,
eljon hozzam es szemelyesen is megnezi a
munkamat.
Amikor eljott a latogatas, termeszetesen
nagyon izgatott voltam. Szerintem ami
Montynak igazan tetszett, az az volt, hogy
bemutattam neki azt, hogy a regi kepzesi
modszerrel altalam kepzett kanca megcsi-
nal barmilyen ,,triikk6t" de a fiileit neha
hatracsapja a feladatok kozben, viszont
amikor atvaltottam az altalam kifejlesztett
es Monty altal javasolt lij kepzesi modra
es testbeszedre, a kanca sokkal nyugod-
tabb lett es nem sunyitott tobbe. A be-
mutato utan az a megtiszteltetes ert, hogy
Monty megkert, csinaljunk egyiitt egy par
lecket az 6 online egyetemehez. (www.
montymbertsuniversity. com)

2011-ben Temple Grandint (autista irono)
es Susan Schallert (amerikai irono, az A
Man Without Words iroja) is meglatogat-
tam es ezek a talalkozasok is egy-egy lepes-
sel kozelebb vittek a lovak gondolkodasa-
nak megertesehez.
Velemenyem szerint a szabadon idomitott
lovak tobbsegenel a diihot nem maga a
szabadon idomitas valtja ki, hanem az alap
foldi munka. Mindig azt varjuk az altalunk
kepzett lovaktol, hogy logikusan gondol-
kodjanak annak ellenere, hogy a lovak
asszociacios gondolkodas litjan tanulnak.
Azt is elvarjuk toliik, hogy a testiiket ero
nyomastol ellepjenek, pedig 6k pontosan a
nyomas fele mozdulnak. Egy olyan mod-
szert probaltam kidolgozni, ami a lovak
osztoneit a leginkabb figyelembe veszi.
A Montynak tartott bemutato utan elkezd-
tem a kepzesi modszeremet apro reszletek-
re bontani, olyan feladatokra, amiket szin-
te barki konnyeden meg tud csinalni a sajat
lovaval. 2011 decembereben elmentem
Montyhoz Kaliforniaba es megmutattam
neki, hogy mire jutottam. C azonnal ligy
dontott, hogy vegyiik fel ezeket a gyakor-
latokat videora.

Nagyon jo tapasztalat volt Monty Roberts-
el filmezni es egyiitt dolgozni. Amig a far-
mon voltam, adott nekem egy par magan-
lecket Chrome-al, a sajat lovaval es nagyon
sok erdekes beszelgetesiink is volt. Rajot-
tiink, hogy a lovakrol valo gondolkoda-
sunk nagyon hasonlo es ez nekem nagyon
jo erzes volt. Azt mondta, hogy meg nem
talalkozott olyan emberrel, akivel ennyire
egy uton jarnanak a gondolatai. Ez volt a
legnagyobb elismeres, amit valaha kaptam!
A szabadon idomitas volt az, ami miatt
elkezdtem keresni egy masik utat. Ugyan-
akkor a modszer, amit kidolgoztam, segit
minden lovasembernek abban, hogy jobb
kapcsolata legyen a lovaval, es nagyon jo
elokeszftese es kiegeszitese a lovaglasnak.
Azt gondolom, hogy a legfontosabb a
modszer es a technika. Egyetlen felszereles
sem lehet eleg jo, ha azt rosszul hasznaljuk.
Nagyon jo eredmenyeket lehet elerni min-
denfele profi eszkoz nelkiil is.
Mindezek mellet olyan felszerelest fejlesz-
tettem ki, amely kenyelmetlenseget okoz
fajdalom nelkiil. Hangsiilyozom, hogy
csak a megfeleloen hasznalt technika ese-
ten."

A felszerettsrol itt tatilhatnak b&-
vebb informdci6t: http://www.florian-
oberparleiter.com/english/equipment

Mit varhatnak a kurzusra erkezok?
A lovak a vilagot teljesen maskepp eszle-
lik, mint mi, emberek. Egy olyan vilagban
elnek, amit az erzekek es ingerek hataroz-
nak meg, kepekben, illatokban es hangok-
ban gondolkodnak. A kurzus segit jobban
megerteni, hogy milyen is ez a vilag, es
hogy mi, emberek, hogyan tudjuk a kepzes
soran alkalmazni ezt a tudast. A kurzuson
barmilyen lovas tapasztalattal reszt lehet
venni. A resztvevok csoportokban fognak
dolgozni.

A kezdo csoport feladatai
A foldi munka alapjainak gyakorlasa, a loval
valo szoros kapcsolat kialakitasa, valamint
a lohatrol vegzendo lovaglasi feladatok es
manoverek elokeszitese. A resztvevok meg-
tanuljak, hogy mekkora jelentosege van a
testbeszednek, es hogy a lovaink mennyire
erzekenyek valojaban.

A halado csoport feladatai
Azoknak, akik mar gyakorlottabbak - akar
Monty, Parelli vagy mas modszerekben ta-
pasztaltabbak - Florian megtanitja, hogyan
tartsak fenn lovukban a pozitiv hozzaallast.
A resztvevok megtanuljak, hogyan vezet a
bizalom es a kolcsonos megertes a szaba-
don idomitashoz foldi munkaban es lovag-
lasban egyarant. Pataky Kata
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