Sida 1 av 2

Checklista för förberedelse och genomförande av Körbarhetsintyg (KBI).
•

Hästen har i inledningsskedet grundkunskaper motsvarande en 3-åring.

•

Hästen är fortsatt regelbundet körd för olika typer av redskap, såsom lunningsbåge och
kälke och vagn 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 utsätts för beröring överallt på kroppen, samt hovlyft av ”främmande” person,
som förberedelse inför veterinärbesiktningen på premieringsplatsen. Träna gärna även på
att mäta t.ex. mankhöjden.

•

Hästen övas både i töm och framför vagn på att utföra ryggning.

•

Hästen körs regelbundet i olika typer av arbete, med varierad belastning, framför både
släpredskap och hjulfordon i hemmamiljö.

•

Hästen accepterar längre halter framför redskap, öka kraven efterhand. Efterlikna gärna
naturliga situationer som t.ex. lastning/avlastning.

•

Hästen tränas regelbundet och belastningen ökas på efterhand hästens styrka ökar.

•

Hästen körs ibland på annan plats än hemmamiljön, gärna vid annat stall/ hästanläggning,
för miljöträning med okända hästar i närheten.

•

Hästen är trygg med tryck/rörelse av vagn i uppför- och nerförsbackar.

•

Hästen är trygg och van vid ljud/vagnsskrammel som uppstår under körning.

•

Hästen står lugnt och stilla i skaklarna vid anspänning och frånspänning.

•

Hästen är väl arbetad för fyrhjulig vagn med baksele i varierad terräng.

•

Hästen är trygg med uppgiften att arbeta med fyrhjulig/åttahjulig vagn i varierad terräng
och miljö.

•

Hästen drar tryggt, lugnt och metodiskt med successivt ökad belastning.

•

Hästen utför tryggt och med vilja ryggning framför vagn.

•

Hästen körs regelbundet, fram till körprovets utförande, framför vagn med
lass/belastning.

•

Jag har förberett mig och hästen så väl som möjligt för att kunna utföra vad som krävs av
en fyraåring under ett bruksprov.
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Sida 2 av 2

•

Körövning: Hästen anspänns en fyrhjulig vagn, uppställd på en annan plats än den
vanliga. Hästen körs därefter en förutbestämd väg (en sträcka på minst 300 meter) med
minst två fastställda halter, en ryggning, samt naturliga svängar åt båda håll, allt för att
efterlikna en framtida uppkörning på ett bruksprov. Hästen är väl förberedd och förstår
halter och igångsättningar, svänger lugnt och följsamt med åt både höger och vänster,
håller vagnen i nedförslut, gör halter på anvisad plats, ryggar lugnt, allt utan att visa någon
rädsla för vagnen. Medhjälpare ska användas av säkerhetsskäl.

Lycka till på sommarpremieringen!
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