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Kommande aktiviteter med FNH Halland 

 

 

 

 

 

 

 

Föreningen har till salu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Det kommer att anordnas 

visningsträning, FKP och KBI under 

maj och juni i Simlångsdalen och 

Skällinge. För tid och plats håll utkik 

på vår Facebook/ Hemsida! 

Rid och körutflykt kommer att 

ordnas! 

Aktiviteter FNH Halland sker i 

samarbete med SISU 

 

Den 18 juni kl. 18 är det föreläsning 

om tillpassning av selar som hålls av 

Lars-Åke från Ryasjö Hästgård   

Var: hos Daniel Söhrman, 

Rannevägen 43,Tofta, Varberg 

Tid: 18.00 

Ta med något att grilla. Föreningen 

står för grill och grillkol! 

Pris: 200 kr medlemmar, 650 kr för 

övriga 
 

Sommarpremiering i Halland: 

Stum, Hermanstorps kör- & ridklubb 

2021-07-17 

Domare: Morgan Johnsson 

Arrangörer: SH 0511-

441881, sh@svehast.se 

 

mailto:sh@svehast.se


Aktiviteter som varit 

Varm och trevlig tipspromenad i  

Simlångsdalen! 

 

 

 

 

 

Åsa Zetterquist med stoet Merida. Foto: 
Inger Larsson 

Sara Zackrisson med stoet Helly. Foto Inger 
Larsson 

 

Foto Inger Larsson 



 

Kör- och miljöträning i Skallinge och Ryaberg, Simlångsdalen 

  



 

 

Inspirationsträff i 
Skällinge hos Anna-
Carin  
 En Glimt av mig 
 

En inspirerande och givande 
förmiddag i Skällinge hos Anna-
Carin, En Glimt av mig Foto: Ylva 
Aurell 

 

 

 

fick stor uppmärksamhet i media, 

reportaget visades på SVT riks vid flera sändningar och lokalt i Halland! Här är länkar till 

reportagen: 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/nordsvenska-hasten-en-allt-mer-popular-

arbetskamrat?fbclid=IwAR2rNL6RkK6xP3EuRYs8Zr6pvzJNxdpHhsRe-26suyEN-

k4cYsnAE3B8EGc 

 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/de-kampar-for-att-bevara-den-nordsvenska-

brukshasten?fbclid=IwAR29xfqYwGoThHzgU3QVkpkPh6BfFk8WRKhjpG_Kj6VlHNctiUwd4RyH

Gkc 
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FKP OCH KBI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Körprov för 1- och 2-åriga ston och 

valacker 

 

Utbildningsnivå fram till 1 års ålder: 

Hästen ska tömköras och kunna göra 

lugna igångsättningar och halter på 

anvisad plats. Hästen ska stå still i halten 

och kunna köras i höger och vänster 

varv med viss framåtbjudning och 

lösgjordhet. 

 

Krav för godkänt prov: 

Hästen ska visa prov på utbildning enlig 

ovanstående utbildningsnivå, med hjälp 

av en enklare bana, där den tömkörs i 

båda varven och gör halter och 

igångsättningar efter domarens 

anvisning. 

 

Utbildningsnivå fram till 2 års ålder: 

Hästen ska kunna köras med släpa med 

lättare last som ger visst dragmotstånd. 

Utbildningen fortgår med upprepning 

av arbete framför släpa med variation av 

lass, tyngd och terräng, så att omväxling 

sker. Under utbildningstiden ska också 

påbörjas anspänning av hjulfordon.  

 

Krav för godkänt prov: 

Hästen ska anspännas släpa med lättare 

last som ger visst dragmotstånd. 

Medhjälpare ska användas. Hästen ska 

vara trygg vid anspänning och 

frånspänning, och göra en lugn 

igångsättning och visa prov på lugna 

halter. Hästen ska köras i båda varv 

enligt domares anvisning. 

Frivilligt körprov (FKP) för 3-åriga ston 

och valacker. 

 

Körprovet ska avläggas i 

enbetsanspänning. Hästen ska vara selad 

med väl tillpassad loksele och betslad 

med träns- eller stångbett av vedertagen 

typ. Hjälptyglar är ej tillåtet. En 

medhjälpare ska användas vid anspänning 

och frånspänning. Lunningsbåge eller 

släpa med lättare lass, kärra eller vagn får 

användas. Skakel ska användas, enbart 

linor är ej tillåtet. 

Körprovet ska visa att hästen accepterar 

skakeltryck samt ett lättare dragmotstånd.  

 

Banan ska läggas så att hästen körs i skritt 

i både höger och vänster varv samt göra 

halt efter domarens anvisningar. 

Körsträckan ska vara minst 300 meter. 

Körprovsdomare äger rätt att avbryta 

anspänning och körning om denne ur 

säkerhetssynpunkt anser detta 

erforderligt. 

 

Bedömningsmoment: 

1. Anspänning och frånspänning (en 

medhjälpare ska anlitas) 

2. Igångsättning, dragteknik och dragvilja 

3. Halter 

4. Temperament, samarbetsvilja och 

lydnad 

5. Helhetsintryck inkl. selens anpassning 

och kuskens inverkan 

 



 

 Regler för körbarhetsintyg (KBI):  

 

Nordsvensk brukshäst 4 år och övriga raser 4 år och äldre kan 

genomföra prov för KBI, rasvisa krav kan förekomma. 

Banan ska vara 300 – 400 meter lång. Vagn passande kallblod med 

en vikt på ca 300kg finns på plats, vid behov av mindre/lättare 2-

axlad vagn medhar hästägaren denna för provets genomförande. Maratonvagn, gigg och 

liknande får ej användas. Lasset ska anpassas efter underlag och terräng. 

Hästägaren/kusken bör gå körprovsbanan före start. Denne kan då framföra eventuella 

anmärkningar på banan. Kusken kan även neka att köra den aktuella banan och istället 

söka sig till annat körprovstillfälle. Har kusken satt för hästen anses att kusken godkänt 

banan.  

 

Följande moment skall bedömas: 

1. Anspänning, frånspänning. Hästen ska inte visa rädsla för vagnen och inte reagera 

negativt vid beröring av skaklarna. Hästen ska stå still tills kusken ger framåtdrivande 

signal. 

2. Igångsättning, dragteknik. 

Hästen ska, när kusken ger signal, ta stöd på bettet och göra en mjuk igångsättning. 

Hästen ska kunna dra lasset lugnt och avspänt i rätt dragform. 

3. Halter. 

Halten ska ske på anvisad plats. Hästen ska visa tydlig stillhet med alla fyra benen. Hästen 

ska stå lugnt och avspänt i halterna. 

4. Ryggning (baksele rekommenderas). 

Ryggningsmomentet görs på plan mark. Hästen ska med god bjudning träda bakåt minst 

tre steg på kuskens uppmaning, utan våld från kuskens sida. Hårda tömtag, typ saxning, 

bedöms strängt. 

5. Temperament, samarbetsvilja och lydnad. 

Hästen ska vara trygg och avspänd i körningen och visa förtroende för sin kusk. 

Ur säkerhetssynpunkt ska en medhjälpare anlitas vid anspänning och frånspänning. 

Försök till anspänning får pågå högst fem minuter. 

Hästen ska vara selad med väl tillpassad loksele och betslad med tränsbett av vedertagen 

typ. Hjälptyglar eller dylikt är ej tillåtet. 

Maximalt kan 10 poäng utdelas på varje moment, vilket ger ett totalt maxpoäng på 50 

poäng. För godkänt prov krävs lägst 35 poäng. 

Delpoäng under 7 godkänns endast för ryggningsmomentet, där lägst 5 poäng är 

godkänt. Bruksprovsdomaren äger rätt att avbryta anspänning och körning om denne ur 

säkerhetssynpunkt anser detta erforderligt. 
 

 



 

 

Stoinventering 

 

Vi måste hjälpas åt att inventera vilka 

ston  

som finns i Hallands län 

Alla förändringar som rör ägarbyte,  

födda eller döda rapporteras till: 

 

Åsa Zetterqvist  

asazetterquist@hotmail.com 
eller Maya Hoffman 

ma.hffmn@gmail.com 

 

 

 

 

Vi i styrelsen blir glada om medlemmar hör av sig med frågor, idéer om aktiviteter 

eller andra synpunkter. Mail, telefon eller sms går bra vilket som – önskar styrelsen 

FNH Halland 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsesuppleant: Maya Hoffman, ma.hffmn@gmail.com 

Foto: Linda Bäckman 
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