FNH's introduktionskurs på Kungsgården i Hög

Introduktionskursen i körning gick av stapeln den 25-26 november med sex ivriga deltagare. Vi höll
till hemma på vår gård i Kungsgården och startade dagen med en genomgång av kursens innehåll och
vad vi skulle hålla på med under helgen, alla presenterade sig för varandra och det blev såklart en
massa hästsnack under morgon kaffet.
Efter teorin inne i värmen så pälsade vi på oss kläderna och begav oss ner till stallet, där fortsatte vi att
gå igenom en del av utrustningen som vi skulle använda oss av under kursen och det blev även lite
diskussioner om olika bett, dess användning och inverkan på hästens mun osv.
Vi berättade även om de olika kommandon samt den hantering som vi använder på våra hästar både
från marken och uppsuttet och vad som förväntas av hästarna i deras beteenden och samarbete med
oss.
Så var det dags att ta in de hästar som vi skulle använda under dagen, (valacken Khnott och hingsten
Odin 1986 hade anmält sig som frivilliga för dagens övningar), Odin fick börja med att visa deltagarna
vikten av hantering, tillit, kommandon och samarbete då han utförde några moment/uppgifter helt löst
ute på banan.
Deltagarna gjorde iordning båda pojkarna och vi gick ut på banan för att praktiskt gå igenom hur man
visar häst vid hand, vad det innebär och hur det går till på ett korrekt sätt och varför. Alla deltagarna
fick möjligheten att prova på att gå med båda hästarna, dels för att få chansen att jämföra två individer,
känna skillnaden, använda olika kommandon och variera hanteringen. Det bästa när man har flera
hästar att tillgå, är att varje häst alltid kan lära dig nya saker, olika sätt att agera på och få dig att tänka
i andra banor. Hästarna själva kan lära dig många nyttiga lärdomar, om du bara tar dig tid att lyssna på
dom.
Sedan var det dags att fylla på med lite energi och vi alla tog en välbehövlig lunchpaus för att orka
med eftermiddagens övningar, som bestod av tömkörning.
En bana med lite olika moment byggdes upp så att deltagarna skulle få prova på att både planera sin
väg och förmedla till hästarna vad som skulle utföras. Detta är faktiskt inte så lätt som det låter, då
tömkörning kan vara mycket svårare än uppsutten körning. Vid tömkörning är hästen inte 'inramad' på
samma sätt som när man sitter på kuskbocken och kör. Det gäller att man är extra noga med det man
förmedlar till hästen, väg val och tydliga kommandon är A och O.
Dag två började direkt i stallet med ytterligare genomgång av utrustning, visitation och selning av de
tre hästarna som vi skulle använda under dagen, vi hade med de båda valackerna Khnott, läromästaren
Seger på 26år och hingsten Odin 1986. Vi lastade alla tre och begav oss till skogen med både pigga
deltagare och ivriga hästar. Pojkarna lastades ur och gjordes iordning och därpå så började vi med
tömkörning igen för att friska upp gårdagens lära och även nu fick deltagarna prova på de olika
hästarna. Sedan gick vi igenom olika sätt man kan göra en anspänning, på ett säkert sätt, både med en
aktiv medhjälpare och en passiv medhjälpare, vi spände för både timmerdoning och linor och så
fortsatte körningen, som nu visade vikten av att planera sin körning för att inte köra fast eller köra på
produktiva träd.
Vi avnjöt lunchen vid öppen eld och en massa hästsnack, medans hästarna gladeligen tuggade i sig sin
matsäck. Sedan begav vi oss ut i skogen igen för att ta tillvara på det ljus som var kvar för dagen och
kursen avslutades med att vi åter lastade hästarna och begav oss hem till stallet för att ta reda på
pojkarna och deras utrustning.
Från vår sida så måst vi säga att det är väldigt tillfredställande med deltagare som är ivriga att lära,
ställer frågor, som växer efter varje uppgift och verkligen gör allt för att lära sig mer. Det är otroligt
givande och roligt att avsluta en kurs med nöjda och trötta deltagare.
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