
 
 

Kurs i körning med häst på Lantgården 
Lantgården anordnar kurs i körning och skötsel av arbetande hästar, i samarbete med Patricia 

Sahlgren, Husaby Ponnyturer. Patricia har många års erfarenhet och är en van utbildare. Vi är 

jätteglada att kunna erbjuda anställda och medlemmar denna utbildning. 

Syftet är att ponnyridningen ska ske med utbildade barn och vuxna och att vi ska kunna 

kompletteras med körning med häst och vagn. Vi vill också göra våra hästar glada genom bra 

träning och lite utmaningar. För det behöver vi utbildade och engagerade människor som vill 

åta sig ett engagemang i hästarnas skötsel och regelbundna träning framöver.  

I kursen ingår viss teori, hur du sköter och bedömer hästens hälsa samt mycket praktisk 

övning. Patricia lär på ett tydligt och pedagogiskt sätt hur du med goda rutiner kan jobba för 

resultat med trygga och friska djur. 

Bindande anmälan. Frågor och anmälan till info@lantgarden.com  

4-6 personer/grupp, anställda och medlemmar blandat. Man arbetar i par, det är viktigt att 

man närvarar alla gånger men sjukdom är förstås giltig frånvaro. Datum enligt nedan. 

Pris: 2.100 kr inkl moms (halva priset för medlemmar) per person 

Vecka 8  

3 kurstillfällen á ca 1,5 tim: 21/2 kl 16.30, 22/2 kl 16.30, 24/2 kl 8.30    

Vecka 9  

2 kurstillfällen á ca 1,5 tim, 27/2 kl 16.30, 1/3 kl 16.30   

1 tillfälle egen träning två och två (Patricia finns för uppstart) 

Vecka 10 

2 tillfälle egen träning två och två 

Vecka 11 

2 Kurstillfällen á 1 ca tim, utöver det ska på- och avselning samt övrig skötsel göras av 

kursdeltagarna själva, 12/3 kl 16.30 och 15/3 kl 16.30 

1 tillfälle egen träning två och två utan övrigt stöd 

Vecka 12 

2 tillfällen egen träning  

1 tillfälle körprov för Patricia, på- och avselning samt övrig skötsel görs av kursdeltagarna 

själva. Utdelning av diplom. 21/3 kl 16.30 

Vecka 13- Egen körning, 1 gång/vecka, får ha med ett barn eller vuxen. 
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