Nu går vi vidare med nästa kurs i körning.

Grundkurs i körning med häst steg 1
Framtagen av Brukshästorganisationernas samarbetskommitté i
samarbete med Nationella Stiftelsen för Hästhållningens främjande.
Mål: Efter genomgången kurs skall deltagaren erhållit grunderna i körning
samt vid kursens slut kunna köra upp ett specialprogram i dressyr enligt Körmärke 1,
med skolad häst, alternativt utvalda moment ur Brukskörningens TR med skolad häst.
Efter genomgången kurs skall deltagaren:
• Ha kunskaper om säkerhet i körning med häst.
• Kunna framföra ett enbetsekipage i lämpliga tempon.
• Ha kunskap om tömfattningar och kuskens ställning på kuskbocken.
• Ha kunskap om kuskens hjälper och deras inverkan.
• Känna till hästens yttre anatomi samt de vanligaste typerna av selar och
vagnar.
• Skall deltagaren kunna utföra persedelvård.
• Känna till utfodringsprinciper för hästar.
• Kunna köra häst i ändamålsenlig form i dragarbete med arbetsredskap.
Förkunskapskrav: Introduktionskurs i körning med häst eller motsvarande.
Kursledare; Anders, Ante, Svensson, tfn 070-535 99 66. Plats; Hög, Hudiksvall
Datum; Kursstart Söndag 11/2, Lördag, söndag 24-25/2, söndag 18/3, lördag, söndag
12-13/5, söndag 10/6, söndag 19/8 och lördag, söndag 15-16/9 kursavslutning med
slutprov.
Kursen bygger på att deltagarna är med vid samtliga kurstillfällen för att kunna uppnå
målet med kursen. Max sex deltagare – Kursledaren och FNH Gävleborgs styrelse
förbehåller sig rätten att utse vilka som är ”behörig” att deltaga.
Kursen kommer att följa årstiderna och dess förutsättningar. Under kursen används
Antes hästar. Samtliga dagar börjar kl 09.00 om inget annat överenskommes. Medtag
egen matsäck om inget annat anges.
Pris; För medlemmar i FNH Riks - 500 kr/kursdag, för icke medlemmar 750
kr/kursdag. Kursen kan betalas i sin helhet inför kursstarten eller delbetalas inför
varje kurstillfälle. Hela kursen kostar 5000kr för medlemmar och 7500 kr för icke
medlemmar. Medlemskap i FNH Riks kostar 450 kr per år.
Anmäl dig till Katarina Rosén, FNH Gävleborg, senast den 1 februari 2018 i första
hand på mail katarina@rosens-mv.com eller via SMS till 070-5317834. Uppge namn,
adress telefon och mailadress.

