Tilkørselskursus i Vendsyssel Køreforening
Introduktionsmøde for tilkørselskursus
Tidspunkt: Tirsdag 25/1 2022 kl 18.30 – ca. 20 (Med forbehold for nye corona restriktioner)
Sted: Vendsyssel Køreforenings kuskestue, Vester Hassing vej 39, 9330 Dronninglund
Målgruppe: Alle, der har planer om at tilkøre deres hest eller pony. Hesten skal ikke
medbringes til denne introduktion.
Indhold: Du vil til dette introduktionsmøde få information om det arbejde, der gøres på
tilkørselskurset, inden vi første gang spænder for og kører med din hest.
Mødet er gratis og uforpligtende. Tilmelding senest 22/1 med antal deltagere. Se neden for.
Mundbind er benyttes når man står op. Der er håndsprit og vi holder afstand.
Tilkørselskursus
Tidspunkt: 10 gange med hest samt en gang med teori. Vi aftaler start dato til intromøde.
Sted: De første 4 gange vil blive i ridehal i Vrå tirsdag aften – når vejret tillader flytter vi til
VKs baner. Træning på VKs baner vil ske tirsdag aftner og evt i weekenden efter aftale.
Målgruppe: Alle der vil tilkøre deres hest/pony. Heste/ponyer på tilkørselskurset skal mindst
fylde 3 år i 2022. Inden start skal hesten mindst kunne longeres med hovedtøj og gjord.
Indhold: Grundlæggende arbejde i liner, komandoer, introduktion til miljøtræning, tilvending
til sele og vogn. Vi spænder for, når hesten er klar til det. Du og din hjælper forventes at
arbejde hjemme med hesten mellem kursusgangene.
Vendsyssel Køreforening har altid sikkerhed og hestevelfærd som højeste prioritet, når vi
tilkører heste. Hverken du eller din hest vil blive presset til noget, i ikke er klar til.
Du skal medbringe 1-2 hjælpere pr. hest. Vi kan sagtens hjælpe hinanden, men det er vigtigt
også at få uddannet hjælpere, der kan hjælpe dig i arbejdet hjemme. Vi stiller vogn og
forskelligt udstyr til tilvending og miljøtræning til rådighed og hjælper med tilpasning af sele.
Påklædning til tilkørsel: Hjelm, handsker samt fornuftigt og solidt fodtøj. Sikkerhedsvest
anbefales, når vi begynder at køre.
Pris: 1.200,- kr. pr. hest incl. halleje i Vrå samt hæftet Kørsel med Hest og Vogn.
Der skal være minimum 3 ekvipager, for at holdet oprettes.
Tilmelding
Tilmeldinger (og spørgsmål) sendes til elisabthvflensted@gmail.com eller sms på 30654776

Undervisere er Per Beer og Elisabeth Flensted. Læs mere om os her:
https://www.vendsysselkoreforening.dk/zakobo/upload/filemanager/Udvalg/Koreudvalg/2021
/Undervisere_i_VK.pdf

