
Utbildningsnivå fram till 3 års ålder gällande hästen:____________________________ 
           Namn och registreringsnummer 

  Hästen har i inledningsskedet grundkunskaper motsvarande en 2,5-åring.  Hästen är fortsatt och regelbundet körd för enkelt redskap, såsom lunningsbåge och 
kälke, i olika övningar i varierad miljö och terräng, där hästen visar god lydnad och 
följsamhet, svarar och är lyhörd för kuskens kommandon och hjälper.  Hästen tränas/utsätts för kroppsberöring och hovlyft av ”främmande” personer.  
Träna gärna även på att mäta mankhöjden.  Hästen går i varierande typer av arbete och belastning för ökad rutin och trygghet.  Hästen accepterar halter av varierad längd framför redskap, öka kraven efterhand med 
längre halter. Efterlikna gärna naturliga situationer som t.ex. lastning/avlastning på 
kälken.  Hästen accepterar och arbetar lugnt framför redskap med varierad belastning, öka 
belastningen efterhand, men var försiktig med att överbelasta  Hästen är van att arbeta med baksele och visar ingen rädsla för trycket av densamma  Hästen förbereds i tömkörning för att förstå enklare ryggningsövningar.  Hästen förbereds med hjulfordon, gärna först en enaxlad och så småningom tvåaxlad 
vagn.   Hästen kan köras med enklare hjulfordon, såsom rockard eller liknande, utan att visa 
rädsla för skakel, vagnsskrammel, eller när vagnen skjuter på i nerförsbackar.   Hästen bromsar tryggt vagnen med baksele i nerförsbackar  Hästen står tydligt stilla längre stunder i halterna tills kusken ger kommando för ny 
igångsättning  Hästen körs regelbundet för släpredskap med visst dragmotstånd för att bygga upp 
både fysisk och mental styrka.  Hästen körs regelbundet med vagn med visst dragmotstånd för att bygga trygghet och 
rutin framför hjulfordon.  Hästen är tränad på annan plats än hemma, gärna i anslutning till större stall/ 
anläggning med möjlighet att visningsträna vid hand i ett ridhus. 
 
  Körövning: hästen körs, en sträcka på minst 300 meter, med släpa/lunningsbåge/kälke 
med lass eller vagn, en förutbestämd väg med fastställda halter och svängar. Detta för 
att efterlikna en framtida uppkörning för kördomare. Hästen är väl förberedd och 
förstår halter och igångsättningar, svänger lugnt och följsamt med åt både höger och 
vänster, gör halter på anvisad plats, allt utan att visa någon rädsla för redskapet. 
Medhjälpare ska användas av säkerhetsskäl. 
 

Hästen har utbildats och tränats enligt ovanstående checklista, vilket också ska markeras med 
kryss i respektive ruta. 
 
Datum, namn och underskrift av ansvarig utbildare:__________________________________ 

 
 
 
 
 

 


