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Checklista för förberedelse och genomförande av körprov för 2-åriga ston och valacker. 
 

• Hästen har i inledningsskedet grundkunskaper motsvarande en 1,5-åring. 
 

• Hästen är fortsatt tömkörd 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 accepterar berörings- och belastningsövningar med linor och svängel 
motsvarande 1,5-åringens förberedande träning. 

 

• Hästen accepterar lättare belastning i linor och svängel med t.ex. ett däck släpande 
bakom. 

 

• Hästen är regelbundet tränad att lugnt, steg för steg, kliva i och ur ett par liggande skaklar. 
 

• Hästen accepterar ljudet och trycket/belastningen av en enkel skakel, på en sida i taget, 
utan att visa rädsla. 

 

• Hästen har gått för en enklare skakel/släpa och visar ej rädsla för skakeltryck mot benen 
eller rädsla för ljudet av skakeln. Använd medhjälpare för säkerhets skull. 

 

• Hästen kliver lugnt i skakeln och står stilla under anspänning och frånspänning. 
 

• Hästen är regelbundet tränad med släpa med lättare lass, t.ex. några massavedbitar, som 
ger visst dragmotstånd i varierad terräng. Öka vikten något efterhand men var försiktig 
med att överbelasta. 

 

• Hästen accepterar lättare belastning och ”lägger sig i selen”, det vill säga bjuder framåt 
med lagom stöd på bettet och drar i en låg och lång form, på ett avspänt lugnt och 
harmoniskt sätt. 

 

• Hästen står lugnt stilla i skaklarna under halter och inväntar kuskens kommando. 
 

• Hästen accepterar, utan att visa någon rädsla, att skakeln ibland går emot benen i 
svängarna i båda varv. 

 

• Hästen har regelbundet arbetats med enklare släpredskap med varierat dragmotstånd. 
 

• Hästen har någon/några gånger körts på annan plats än på hemmaplan i träningssyfte. 
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• Körövning: hästen körs, med släpa/lunningsbåge/kälke med lätt lass, en förutbestämd 
väg med fastställda halter och svängar, att likna med en framtida uppkörning för 
kördomare. Hästen är väl förberedd och förstår halter och igångsättningar, svänger lugnt 
och följsamt med åt både höger och vänster, gör halter på anvisad plats, allt utan att visa 
någon rädsla för redskapet. Medhjälpare ska användas av säkerhetsskäl. 

• Hästen är tränad på flera olika platser och miljöer, både i van/trygg hemmamiljö och i 
intilliggande omgivning. 

• Hästen är tränad på annan plats än hemma, gärna i anslutning till större stall/ anläggning 
med möjlighet att visningsträna vid hand i ett ridhus.  

 
Förberedande övningar inför nästa steg i utbildningen 

• Fortsätta köra/träna med släpa/kälke med varierad belastning och i varierad terräng för 
att befästa redan vunna kunskaper. 
 

 

Lycka till på sommarpremieringen! 
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