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Teryns
Hestetrener Teryn Muench (28) er en av
USAs beste i feltrittet Extreme Cowboy
Race. Men hjemme på gården utenfor
Marietta i Oklahoma har han bare åtte
bommer som hinderbane. Hvordan får
han til det?

Jade er Teryns nyeste mustang. Hun har vært hos han i 55 dager.
I dag skal han kaste lasso fra ryggen hennes uten hodelag. 

tøffhest-
trening
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– Mange synes det er en utrolig
bragd å temme en vill mustang, men
jeg synes egentlig ikke det er så veldig
stort. En hest er en hest og alle har de
samme naturlige reaksjonene. Mange
hester vi får inn i trening har vært
mye håndtert før de kom til oss, og de
kommer ofte med en god del
problemer. En mustang derimot er
som et blankt ark hvor ingen har malt
før deg. I tillegg tilpasser de fleste
mustanger seg veldig raskt sine nye
liv, forklarer han.
Han svinger

seg opp i salen og
skritter Jade i
små sirkler. Hun
ser litt anspent ut
og Teryn for-
klarer at hun har
fått fri et par
dager. Så slipper
han tøylene og lar henne finne
galoppen. Hun ser straks mye mer
avslappet ut, som om hun trenger å
bevege seg for å bli komfortabel med
situasjonen. Teryn stopper henne

mykt, før han lener seg frem, plukker
av hodelaget og galopperer videre,
like hverdagslig som om han hadde
plukket melka ut av kjøleskapet en
mandags morgen. 
– Første gang jeg tok av hodelaget

galopperte hun i evigheter. Hun har
aldri vært noe særlig til å bukke, så
jeg bare nøt turen og lot henne løpe.
Når hun innså at det ikke var noe å
løpe fra roet hun seg og etter det har
det egentlig aldri vært noe problem,

forklarer Teryn.
Han rir likevel
med et tau rundt
halsen hennes
som sikkerhet.
Jade står stille

med våkent blikk
og puster tungt.
Hun ser langt
mer fornøyd ut

nå. Som om all denne bevegelsen
uten restriksjoner gjør det lettere for
henne å samarbeide. Ørene hennes er
vendt mot Teryn og hun er klar for
neste oppgave.  

Dit nesa peker
Den oppmerksomme mustanghoppa
er utvilsomt et resultat av Teryns
erfaring med både mustanger og andre
hester opp gjennom årene. Han voks-
te opp på en stor ranch vest i Texas og
var på hesteryggen allerede som ung
gutt. Sin første unghest red han inn
som niåring, og fra han var tolv år tok
han betalt for å ri andres hester. Hans
første ordentlige hestejobb før han
begynte for seg selv var som assistent
for cuttingtrener Mark Chestnut i
Whitesboro, Texas. Her jobbet han i
fire år, og det var under denne tiden
han deltok i Extreme Cowboy Race
og ble kronet til nasjonal mester. Han
hadde ikke noe særlig til hinderbane
å skryte av, likevel greide han å bygge
inn en tillit i hestene som gjorde at de
stolte på han selv når de sto ovenfor
utfordringer de aldri hadde vært med
på tidligere. 
Han har ikke akkurat brukt store

ressurser på hinderbane på sitt nye
sted heller. Trailbanen utenfor
korallen består av åtte bommer på

Av Trine Bøhnsdalen

Han er en langbeint, stillferdig
cowboy, en av disse som ser ned i
bakken mens han tråkker tåen på sine
velbrukte boots godt ned i sanden og
svarer «yes ma’am» og no «ma’am».
Ved siden av han står en brun- og
hvitflekkete mustanghoppe. For snart
to måneder siden var Jade så vill som
en snøstorm i Finnmark, men nå
aksepterer hun både sal, hodelag og
Teryn.
– Hun har slått seg til ro med sitt

nye liv fort. Vi har hatt andre mus-
tanger her som har brukt mye lenger
tid, sier Teryn. 
De står inne i en stor korall dekket

av myk, dyp sand. Formiddagssolen
skinner fra skyfri himmel over
slettene like utenfor Marietta, mens
en kald høstvind sveiper over den
nyinnkjøpte eiendommen, nabo-
tomta til tidligere verdensmester i
reining, Don Murphy. 
– Vi har ikke gjerder mellom oss og

Don, så kveget vårt beiter ganske ofte

på hans side. Til gjengjeld rir jeg inn
noen unghester for han, forteller
Teryn smilende.

Mustangmesteren
Arbeidsdagen er i full gang for Teryn,
en talentfull og allsidig hestemann
som allerede har skapt seg et navn i
hestebransjen. For to år siden vant
han Supreme Extreme Mustang
Makeover med sin berømte mustang
Cheatgrass. Nå håper han å gjenta
suksessen med Jade.
– Jade er den fjerde mustangen jeg

deltar med på disse mustangkon-
kurransene. Det er god eksponering,
en skikkelig utfordring og høye
pengepremier, forklarer han om kon-
kurransen hvor hver trener får hundre
dager på seg til å temme en vill mus-
tang. 
Jeg traff Teryn for fem år siden i

Kansas City, på det første nasjonale
mesterskapet i Extreme Cowboy
Race. Han var en langbeint, still-
ferdig cowboy da også. Noen år yngre
og kanskje ikke like erfaren som nå,

likevel dreven nok til å gjøre inntrykk
hos dommerne. Teryn viste frem en
fenomenal horsemanship og kom-
munikasjon med sin unge hest og ble
kronet til Extreme Cowboy Race
National Champion. Jeg husker fort-
satt hans myke tak rundt tøylene og
hvordan han rolig guidet hesten gjen-
nom de tøffeste utfordringene i løypa.
Derfor var jeg ekstra spent på dette
intervjuet. Hva gjorde Teryn så
suksessfull? 

En hest er en hest
– En mustang er ikke noe annet enn
en vanlig hest som reagerer etter
instinktene sine, men de reagerer
noen ganger litt mer voldsomt enn
andre hester hvis de føler seg truet. 
Teryn klapper Jade på halsen. Han

har store forhåpninger til den flekkete
mustanghoppa og har vinnerplanene
klare. Hvis han kommer til finalen
skal han fange en ku med lasso – uten
hodelag. Jeg kikker bort på Jade som
ser våken og vill ut og humrer litt for
meg selv. Lykke til, tenker jeg.  

Trine Bøhnsdalen:
Trine Bøhnsdalen (27)
har jobbet med hest i

både Norge, USA og
Australia og driver nå
med trening av hest

og instruksjon på Stall
Gaustad i Nittedal.
Trine jobber også

frilans som journalist
og er utdannet

fotograf 
fra USA. 

(www.trinebohnsdalen.no) 

«Hvis en hest virkelig er
godt temt og innridd vil
den gå dit du peker nesa
dens, uansett hvor det er» 

Teryn tar inn hester for trening i både roping, cutting og versatility ranch horse og
viser frem en god spin på en av treningshestene. 

Teryn har hodelaget i venstre hånd og et stort smil om munnen når Jade finner galoppen og øker farten.
Han eier ikke frykt. Alle foto: Trine Bøhnsdalen

Å fange en ku med lasso fra hesteryggen er en stor bragd, men å fange en ku med
lasso fra hesteryggen uten hodelag er en enda større bragd. 

>>>
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den ujevne bakken. Hvordan vinner
man egentlig Extreme Cowboy Race
med en slik mangel på trenings -
utfordringer? 
– Jeg mener det at

hvis en hest virkelig er
godt temt og innridd
vil den gå dit du peker
nesa dens, uansett
hvor det er. Jeg trener
hestene mine slik at de
alltid skal være mel-
lom tøylene og sjenk-
lene mine. Å desensitivisere dem for
presenninger og slike ting har jeg ikke
helt troa på. Jeg synes det er viktigere
å beholde nysgjerrigheten i hesten,
forklarer Teryn.
Alle hestene hans denne for-

middagen er utvilsomt både våkne og
følsomme når han rir. De er verken

bombesikre eller totalt desensiti-
viserte. Dette er ifølge Teryn langt fra
tilfeldig. Han vil ha dem slik.

– Jeg synes ikke det
gjør noe at en hest nøler
hvis det er noe den
synes er skummelt. Eller
at den lurer på hva noe
er og viser nysgjerrighet.
Dette er bare sunne tegn
på at hesten tenker og er
til stede. Målet mitt er
deretter at hestene skal

kunne føle seg sikre nok på meg og mine
valg til at de velger å gå dersom jeg ber
dem om det, uansett hvilke utfordringer
vi står ovenfor, forklarer han.

Allsidig trening
Det er ikke bare hinderbanen som
mangler på den nye eiendommen som

Teryn og kona Holly overtok for et
par år siden. I begynnelsen hadde de
ikke så mye som en bygning på
eiendommen, men nå står både
stallen, leiligheten og cutting-
paddocken ferdig. Neste prosjekt er
en større låve. Utbyggingen går sakte
med en hestetreners lønnssjekk, men
håpet til Teryn er å tjene noen kroner
med Jade på den kommende mustang-
konkurransen. Forrige gang vant han
tross alt femtitusen dollar og
berømmelse. Men den var ikke bare
positiv. 
– Problemet som oppsto etter at jeg

vant Supreme Extreme Mustang
Makeover med Cheatgreas, var at folk
tenkte at hvis jeg kunne temme og ri
inn en vill mustang, så måtte jeg jo
kunne ri en skikkelig bronc også.
Dermed begynte det å strømme inn

med problemhester i alle klasser. Det
ble plutselig ikke så stas å kalle seg
hestetrener lenger. Jeg måtte jo
virkelig jobbe for penga, sier han og
smiler.
Teryn tar fortsatt inn alle typer

hester til trening og innridning, og
trener hester innenfor både cutting,
reining, versatility ranch horse og rop-
ing. Selv brenner han for cuttings-
porten og forteller med stolthet om
sin to år gamle unghest etter High
Brow Cat som han har store forhåp-
ninger til. Teryn kan både rope, rein
and cut, som han selv sier, og han er
skråsikker på at allsidigheten hans
hjelper når ulike hester kommer inn
for trening. 
– Jeg tror det er viktig å være all-

sidig hvis du vil lykkes i denne bran-
sjen. Det er farlig å spesialisere seg for

mye, for da kan du miste mange
potensielle kunder, sier han. 
Selv mener han også at det er viktig

å kunne inkorporere rancharbeid med
spesifikk konkurransetrening for hver
enkelt hest som står i trening. 
– Dette sørger for å holde hesten

villig og positiv, og de lærer å trives
med jobbene sine. Vi bruker cutting-
hester til å rope kveg og reininghester
til å cutte. Jeg tror at variasjonen er
bra for dem både fysisk og mentalt.

En vanlig dag
Denne torsdagen er som en hvilken
som helst vanlig arbeidsdag for Teryn
og Holly. Teryn har syv treningshester
å jobbe, i tillegg til sine egne hester og
arbeid på gården. Holly hjelper til der
det trengs. Når ettermiddagsregnet
setter inn laster de hestene på

hengeren og kjører til cuttingtrener
Wayne Czisny rett «borti gata» for å
trene på kveg. Til helgen er det stevne
i Ada. Teryn vurderer å ta med Jade
for opplevelsens skyld. Det kan være
en fin utfordring før hun skal vise hva
hun kan under taket på historiske
Will Rogers Arena i Forth Worth,
Texas.
– Vil du se øvelsen jeg planlegger for

finalen? Vi trenger litt finpussing,
men hun begynner å catch on. Teryn
kommer ridende, fortsatt uten
hodelag, og den store fjæra i hatten
hans dirrer i vinden.
Jeg nikker, og Teryn snur seg mot

Holly og vinker. Hun åpner en port
inn til korallen og slipper en enslig,
svart kalv inn på banen. Jade spisser
ørene og stirrer på kalven. Hun følger
etter den noen runder, men når

Jade er våken og fortsatt litt vill, men Teryn drømmer om å vinne Supreme Extreme Mustang
Makeover med henne om en måned. 

Når kalven er fanget jobber Teryn med å
lære Jade å bli stående for å holde tauet
stramt.Tre måneder gamle

Tess følger med fra
sidelinjen. Hun er
en av fire hunder
Teryn og Holly

adopterte fra
Dyrebeskyttelsen i

området.

Livet som domestisert hest er helt nytt for
Jade, men hun har tilpasset seg den nye
tilværelsen raskt. 

Cheatgrass, Teryns velkjente mustang som
vant Supreme Extreme Mustang Makeover,
står ofte parkert utenfor stallen mens han
venter på Teryn. 

«Det er viktig å
være allsidig hvis
du vil lykkes i

denne bransjen»
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kalven brått dukker unna og skifter
retning, fortsetter Jade rett frem og
setter opp farten. 
– Som du ser er vi ikke helt der

ennå, ler Teryn. Jade galopperer flere
runder før hun låser blikket på kalven
igjen.
Teryn tar frem lassoen og kaster

nonchalant mot kalven, som om han
ikke regner med å treffe i det hele
tatt. Men fulltreffer blir det. Jade

stopper brått og holder tauet stramt,
mens Teryn stiger av og frigjør kalven.
Han roser hoppa, løsner gjorden og
lar Jade få stå i ro og slappe av mens
han går mot meg. 
– Jeg tror det kan bli ganske bra

bare vi får trent litt mer. Hva tror du?
Han ser på meg med klare, blå øyne

under en mørk, velbrukt filthatt. Det
er bare en helt vanlig dag for Teryn
Lee Muench. Snart er det lunsj, og så

må han en tur til Marietta for å
plukke opp en ny treningshest. Det at
det er seks uker siden Jade var en vill
mustang, og at han nettopp fanget en
kalv med lasso fra ryggen hennes uten
hodelag er også en av disse hverdags-
lige tingene som foregår på ranchen
utenfor Marietta. Og kanskje er det
nettopp disse hverdagene som er
grunnen til at Teryn Lee Muench har
gjort det så bra.

Teryn og kona Holly er begge aktive konkurranseryttere. Holly kon-
kurrerer på høyt nivå i cutting, mens Teryn konkurrerer i flere ulike
grener. 

Teryn i aksjon under det nasjonale mesterskapet i Extreme Cowboy
Race hvor han stakk av med førsteplassen.


