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Avelsvärderingför ardenner, nordsvensk 
brukshäst och  

gotlandsruss  

Tid: 25– 27 mars 

Plats: Grevagården, Skövde 

Tipspromenad med häst 
 

Tid: 18 april 
Plats: Mossastugan, Fröböke, Simlångsdalen  

Kontakt: inger.mossastugan@gmail.com 

 
Körkurs, steg 1 med Åsa Zetterquist och Sara 

Zackrisson 
 

Tid: april 
Plats: Putsered, Laholm 

 
Till hösten kommer en ny Introduktionskurs 

och Körkurs steg 1 
Håll utkik för mer info! 

Kontakt: asazetterquist@hotmail.com 

Vill du visa din häst på sommarpremie-

ring?  

Träningstillfälle inför visning, 1-åringar, 

2-åringar, FKP, KBI  

Tid: lördagar i maj och juni 

Plats: Skallinge, Simlångsdalen  

Kontakt: Linda Bäckman, glad.79@live.se 

Körkurs, fortsättning 

Instruktör: Tobias Andreasson 

Tid: april och juni 

Plats: Hyltebruk/ Mjöbäck 

Kontakt: Linda Bäckman, glad.79@live.se 

 

Körläger med instruktör 

Tid: 20– 21 augusti 

Plats: Hyltebruk 

Mer information kommer inom kort! 

Kontakt: Linda Bäckman, glad.79@live.se 

Fölhantering 

Kurs med Peter Ström 

Tid: Juni 

Plats: Putsered, Laholm 

Kontakt: asazetterquist@hotmail.com 

SM Nordsvensk Brukshäst  

arrangeras av Jönköpings distrikt  

Tid: 14– 17 juli 

Plats: Vaggeryd 

Sommarpremiering Halland 

Tid: 22 juli 

Plats: Stum, Hermanstorp 

 

Sommarpremiering Jönköpings distrikt 

Tid: 18 juli 

Plats: Smålandsstenar 

För mer info om dessa aktiviteter håll utkik 

på vår facebooksida, Föreningen Nord-

svenska Hästen i Halland, och på hemsidan 

nordsvensken.org/halland eller kontakta 

någon av oss i styrelsen! 

Kommande aktiviteter! 

Sommarpremiering, Södra Älvsborg 

Tid: 29– 30 juli 

Plats: Ljungaskog, Svenljunga 



Körprov, Frivilligt körprov (FKP) och  

Körbarhetsintyg (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. Häs-

ten 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 anvis-

ning.  

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 an-

vändas. Hästen ska vara trygg vid anspänning och frånspänning, och göra en lugn igångsätt-

ning 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 medhjäl-

pare 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 ge-

nomföra 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 anmärk-

ningar på banan. Kusken kan även neka att köra den aktuella banan och istället söka sig till an-

nat 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 säkerhetssyn-

punkt anser detta erforderligt.  



Hästredskap från Niklassons 

Draglinor:  500 :-  

Sax:   2000:-  

Selpinnar:  200:- 

Svängel:  500:- 

Priserna är exkl. moms 

Redskapens finns för omgående leverans. 

Upphämtning men kan också skickas. Kö-

paren betalar frakt. 

Har du frågor?  

Kontakta: 

Daniel Söhrman 

daniel_sohrman@hotmail.com 



FNH Halland har  tagit fram egna snygga och funktionella profilkläder 

Gå in på gohlins.se och kolla! 



Är du nyfiken på att vara med på våra aktiviteter 

men är osäker på hur det går till? 

Har du önskemål om föreläsningar eller andra idéer 

om aktiviteter, tveka inte att höra av dig! 

Välkommen! 

Aktiviteter Arr. av 

Föreningen Nordsvenska Hästen i Halland 

i samarbete med SISU Idrottsutbildarna. 

 

Föreningen Nordsvenska Hästen i Halland, styrelse 

Linda Bäckman, glad.79@live.se, 070- 394 47 51 

Inger Larsson, inger.mossastugan@gmail.com, 070– 963 08 76 

Ylva Aurell, ylva.aurell@gmail.com, 070– 918 95 65 

Åsa Zetterquist, asazetterquist@hotmail.com, 073– 997 90 14 

Daniel Söhrman, daniel_sohrman@hotmail.com, 073– 032 97 88 

Anne van Hirtum, anne@protrad.se, 072– 244 59 37 

Peer Looijen, 

Maya Hoffman, ma.hffmn@gmail.com, 0702382775  

Tack till våra sponsorer! 


