
Körkurser 

Brukshästorganisationernas samarbetskommitté har i samarbete med Nationella 

Stiftelsen för Hästhållningens främjande sammanställt en katalog innehållande 

grundläggande kurser i hästkörning, och denna kommer vi att utgå ifrån i kursupplägget 

(den finns att hitta på bla Föreningen Sveriges Hästkörares hemsida). Kurserna 

innefattar: viss hästkunskap, säkerhet, hästhantering, brukskörning, skogskörning samt 

skolkörning. Rutinerade körhästar används. Deltagarna är försäkrade via FNH om de är 

medlemmar, annars är det deltagares egen försäkring som gäller (bra att ha koll på detta). 

Där den ena kursen slutar tar nästa kurs vid, ämnena kommer således att återkomma. 

Mellan kurserna lämnas en hemuppgift att fundera på till nästa kurs. Efter genomgången 
kurs får deltagaren ett kursintyg.  

De instruktörer som leder de grundläggande kurserna har gått kuskutbildningen på 

Wången samt bedriver utbildningsverksamhet med häst i egen regi. Vid behov kommer 

instruktör med ännu längre erfarenhet av utbildning inom hästkörning att användas.  

Bra litteratur för den som vill veta mer: Sunt Hästmannaksap & körning från föl till trogen 

arbetskamrat av Hans Sidbäck, Hästens förutsättningar för arbete under utbildning och 

träning av Anders Eriksson, Sara Nyman, Juha Nyberg, Torbjörn Lundsström, Renna Van 

Dooren och Anna Wallén samt Hästens signaler se, analysera, agera av Menke Steenbergen 

och Jan Hulsen. 

Introduktionskurs 

Till denna kurs krävs inga förkunskaper, kursen riktar sig till dig som vill lära mer om 

hästar, och/eller vill gå flera kurser i utbildningstrappan. Kursen sträcker sig över en helg 

ca 16 timmar, ca kl 08.00-16.00. Egen mat medtages samt kläder efter väder. Stålhätteskor 

och hjälm är ett krav. Maxantal deltagare: 12 st.  

Innehåll: 

-säkerhet i stall och olika hanteringssituationer 

-vård, rykt, visitation samt hovvård 

-häst vid hand 

-hästens närmiljö 

-hästmannaskap 

-hästens sinnen och beteende 

-stallrutiner 

-enklare hälsovård 

-lastning av okomplicerad häst 

-selens delar och tillpassning, intro 

-tömkörning, intro 



Hemläxa: fundera på vilka signaler hästen ger oss och vilka vi ger hästen. Vad kan påverka 

oss båda negativt och positivt? Ur ett säkerhetsperspektiv. 

 

Körkurs steg 1 

Förkunskaper till denna kurs är Introduktionskurs. Kursen vänder sig till dig som är 

nybörjare inom körning och/eller vill gå fler kurser i utbildningstrappan. Kursen sträcker 

sig över tre helger, ca 48 timmar, ca kl 08.00-16.00. Egen mat medtages samt kläder efter 
väder. Stålhätteskor och hjälm är ett krav. Maxantal deltagare: 8 st.  

Innehåll: 

-säkerhet vid körning 

-an- och frånspänning 

-tömfattningar och hjälper 

-lokselen, selens delar och tillpassning 

-tömkörning 

-köringens grunder 

-hästens anatomi 

-persedelvård 

-utfodringsprinciper 

Kursen avslutas med ett litet skriftligt prov och/eller praktisk uppgift. 

 

Körkurs steg 2 

Förkunskaper för denna kurs är Körkurs steg 1. Kursen vänder sig till dig som vill 

fortsätta att förkovra dig inom körningens grunder samt vill fortsätta till nästa steg i 

utbildningstrappan. Kursen sträcker sig över fyra helger, ca 64 timmar, ca kl 08.00-16.00. 

Egen mat medtages samt kläder efter väder. Stålhätteskor samt hjälm är ett krav. 

Maxantal deltagare: 8 st. 

Innehåll: 

-säkerhet vid körning 

-tömfattningar 

-kuskens hjälper och dess inverkan 

-kuskens ställning på kuskbocken 

-hästmannaskap 

-framföra enbetsekipage i lämpliga tempon 



-de vanligaste typerna av selar och vagnar 

-köra häst i ändamålsenlig form i dragarbete med arbetsredskap 

-skogskörning, enklare körning i terräng 

-bruksskörning 

-frivilligt körprov 

-körbarhetsintyg 

Kursen avslutas med ett körprov motsvarande FKP. 

 

Körkurs steg 3 

Förkunskaper för denna kurs är Körkurs steg 2. Kursen vänder sig till dig som vill 

fortsätta att förkovra dig inom körningens grunder och börja gå kurser med din egen häst. 

Kanske prova att tävla inom någon körgren, eller börja köra in din egen unghäst. Kursen 

sträcker sig över fyra helger, ca 64 timmar, ca kl 08.00-16.00. Egen mat medtages samt 
kläder efter väder. Stålhätteskor samt hjälm är ett krav. Maxantal deltagare: 8 st. 

Innehåll: 

-säkerhet 

-brukskörning 

-skolkörning 

-skogskörning 

-planering och lastning i skogen 

-framför en häst i anpassat tempo och i balans i olika moment 

Kursen avslutas med ett körprov motsvarande KBI. 

 


