Tilkørsels kursus efterår 2021 og forår 2022
Vi tilbyder igen at hjælpe med at tilkøre din hest. Du vil få hjælp til at tilpasse sele og vogn samt
hjælp til forspænding og grundlæggende træning i kørsel med hest og vogn.
Kurserne er delt, så kursisten i efteråret 2021 arbejder med rutinerede heste og får indblik i, hvad
det vil sige at arbejde med en kørehest både fra jorden og for vogn. Over vinteren har kursisten
mulighed for at forberede sin egen hest. I foråret 2022 tager vi fat i kursisternes heste og går i gang
med tilkørsel.
Kursus 1 efterår 2021
Grundlæggende kendskab til kørsel med hest og vogn. Vi kommer ind på forskellige seletyper,
metoder til at forberede hesten til tilkørsel og kursisten skal selv køre med en rutineret og rolig
kørehest både fra jorden og for vogn. Egen hest skal ikke medbringes.
Kurset indeholder:
Fælles teorilektion i kuskestuen 25/9 fra 13 – ca. 15.30
2 lektioner i træning fra jorden med henholdsvis sele og dressur i lange liner.
2 kørelektioner med rutineret kørehest.
Praktiske lektioner aftales direkte med instruktør hvornår det passer begge parter.
Kursus 2 forår 2022
Tilkørsel af kursisternes heste. Kursisten skal medbringe egen hest samt hjælper. Hesten skal være
min. 3 år og moden til tilkørsel. Vi forbeholder os ret til at afvise hingste og højdrægtige hopper.
Kurset indeholder:
10 lektioner pr. ekvipage. I starten vil vi arbejde i gruppe og senere individuelt som det passer
udviklingen af den enkelte hest. Der vil blive arbejdet med arbejde fra jorden i liner, agility,
tilpasning og tilvending af seletøj og vogn. Når hesten er klar, spænder vi for. Vi kan evt være
behjælpelig med lån af vogn. Startdato meldes ud i starten af foråret 2022 og afhænger af vejret.
Tilmelding og Pris:
Pris for kursus 1 pr. person: 800,Pris for kursus 2 pr. ekviage: 1.000,Tilmelding til kursus 1 senest 21/9 til Elisabeth med sms på 30654776 eller email
elisabethvflensted@gmail.com Betaling kontant til første kursusgang.
Der skal være minimum 2 kursister, for at kurserne oprettes. Max antal er 6 kursister på hvert hold.
Instruktører på begge kurser er Per Beer og Elisabeth Flensted.
Kurserne kan tages uafhængigt. Har du ikke kendskab til kørsel med hest og vogn og vil du gerne
tilkøre din hest, anbefaler vi klart at starte med kursus 1 inden du tager kursus 2.
Sted: Vendsyssel Køreforenings Kørecenter, V. Hassingvej 39, 9330 Dronninglund.
Medlemsskab af VK er ikke nødvendig. Er kørsel vogn noget for dig, anbefaler vi medlemsskab, da
VKs medlemmer har mulighed for at benytte baner og forhindringer, stævnestald og kuskestue, låne
vogn samt være med i de mange tilbud med ture, træning, sociale arrangementer og stævner.
For individuel undervisning, læs mere på hjemmesiden:
https://www.vendsysselkoreforening.dk/zakobo/upload/filemanager/Udvalg/Koreudvalg/2021/Und
ervisere_i_VK.pdf

