Föreningen Nordsvenska Hästen Bohuslän’s
Unghästdiplom
Distriktet har infört ett unghästdiplom för ett- och tvååriga ston och valacker för
att uppmuntra och ge stöd till medlemmar.
För att tidigt lägga grunden och förbereda den unga hästens körutbildning
erbjuder föreningen medlemmarna att på ett enkelt och avdramatiserat sätt
delta i prov med sin unghäst. Detta i syfte att få fram fler hästar som är trygga
och väl förberedda för körning och visning vid premiering. Som stöd under
utbildningstiden finns checklistor med för åldern lämpliga övningar och
kunskapskrav.
Häst som genomför godkänt prov belönas med ett diplom.
Vi hoppas med detta öka intresset för utbildning av unghästar och att fler hästar
och kuskar blir trygga inom körningens fantastiska konst!

Riktlinjer för att delta
Provet är öppet för ett- och tvååriga ston och valacker av Nordsvensk brukshäst.
Hästen ska vara införd i Grundstambok Avd 1.
Ägaren ska vara medlem i Föreningen Nordsvenska Hästen.
Checklistan som är framtagen av distriktet ska användas som stöd och
vägledning under utbildningstiden och ska lämnas ifylld till domaren vid
provtillfället innan provet utförs.
Provet avläggs under hösten vid ett, av föreningen bestämt, tillfälle på
gemensam anordnad plats. Föreningen tillhandahåller släpa/lunningsbåge.
Provet bedöms av föreningens utsedda domare och innehåller visning vid hand
(i träningssyfte) och körprov enligt delprovsbeskrivning, se nedan.

Delprov 1
För ettåriga ston och valacker. Provet består av visning vid hand och körprov.
Ifylld checklista för delprov 1 ska lämnas till domaren innan provet påbörjas.
Visning: Hästen ska visas för hand i huvudlag med bett.
Körprov: Hästen ska tömköras i en väl tillpassad sele med huvudlag och bett,
hjälptyglar är inte tillåtet. Hästen ska tömköras i en kort bana och kunna göra
lugna igångsättningar och halter på anvisad plats. Hästen ska stå stilla i halten
och kunna köras i höger och vänster varv med viss framåtbjudning och
lösgjordhet. Medhjälpare ska användas.
Visare, kusk och medhjälpare ska använda hjälm.

Delprov 2
För tvååriga ston och valacker. Provet består av visning vid hand och körprov.
Ifylld checklista för delprov 2 ska lämnas till domaren innan provet påbörjas.
Visning: Hästen ska visas för hand i huvudlag med bett.
Körprov: Hästen ska köras i en väl tillpassad loksele med huvudlag och bett,
hjälptyglar är inte tillåtet. Hästen ska anspännas med släpa med lättare lass som
ger ett visst dragmotstånd. Hästen ska köras i en bana i både höger och vänster
varv och vara trygg vid an- och frånspänning. Hästen ska göra lugna
igångsättningar och visa prov på lugn i halterna. Medhjälpare ska användas.
Visare, kusk och medhjälpare ska använda hjälm.

