
OAFL arranger fokus unghestkurs : Modul A2 - tømmekjøring  

 

21 - 22/9, 2013, 10 -16 begge dager (mulighet for å være med bare en av dagene). 

Sted: Søndre Flatby, 2022 Gjerdrum. 

Pris medlemmer av OAFL kr 300,- (en dag kr 200,-). 

Ikke medlemmer (meld deg gjerne inn og få medlemspris) kr 400,- (kr 300,- en dag). 

Påmelding til: Therese Mel Fjelstad, tlf: 452 60 188 e-post: therese.fjellstad@gmail.com 

  Per Fladby, tlf: 916 41 319, e-post: peflad@online.no 

Alder på hesten på dette kurset; fra føllet er fravent (6 – 12 mndr) – omtrent 3 år, men også mulighet for eldre hester å delta. 

Kurs: Kurs i tømmekjøring av unghest 

Kursform: Praktisk kurs med hest. Teori om kurstemaene. 

Kursvarighet: 2 dager (gjerne to - tre korte (ca 10 - 20 min) treningsøkter med hver hest per dag) 

Målgruppe: Unghesteiere og andre med interesse for unghesttemming og trening og deres unghester. Primært for folk 
med interesse for de tre nasjonale hesterasene. Hesten må må være leietemt og bør være tilvent bitt. 

Arrangør Lokallag (for en av de nasjonale hesterasene eller flere lokallag sammen) 

Kurslærer: Person med erfaring og eventuell formell kompetanse på hest/unghest. Arrangøren velger kursholder de 
ønsker å bruke og beskriver vedkommendes kompetanse (kort) i søknad om tilskudd. Fokus Unghest skal 
godkjenne kursholder. 

Tilskudd: Fokus unghest gir 2500 kr i tilskudd per kursdag etter søknad, dersom opplegg, kursholder og 
gjennomføring godkjennes. 

Kursavgift: Arrangøren fastsetter kursavgift og er ansvarlig for gjennomføring (annonsering, lokaler, avtale med 
kursholder osv.) 

Kursinnhold 

1. Tømmekjøring 

 I skritt og trav 

 Holdt 

 Tempovekslinger 

 Volter på begge hender 

 Etter hvert med ulike forstyrrende elementer: andre hester, ulik "støy”, trafikk, sykler, hunder, barnevogner, barn 

2. Tilvenning til sele 
 
3. Øve på å gå i skjæker 

4. Aktiviteter for unghest og unghesteier 

 Vegen videre etter kurset:hvilke aktiviteter passer for unghesten på dette nivået  

o felles trening 

o unghestkonkurranser 

o utstilling 

o kurs 

5. Hvilke tilbud finnes i lokalmiljøet – lokal kunnskap 

6. Hvem kan hjelpe deg videre – lokal kunnskap 

mailto:therese.fjellstad@gmail.com

