Invitasjon
til utdanningsopphold for unghest

Alle de nasjonale hestesentrene starter opp unghestutdanning innenfor «Prosjekt Kvalitetshest» i
starten av januar. Utdanninga er subsidiert av avlsmidler, og målet for prosjektet er å gjøre hestene
salgsklare gjennom individuell tilpassa trening, vurdere hesten sine egenskaper og ferdigheter og
presentere disse med prisvurdering.
Norsk hestesenter, Nasjonalt senter for nordlandshest/ lyngshest og Norsk Fjordhestsenter tar imot
unghester fra de nasjonale hesterasene. Det er et krav at hestene skal være til salgs. Er dette noe
for din hest?

Forprosjektrapport - Prosjekt kvalitetshest (2018)

Innhold i utdanninga.
Utdanningsperioden er 6-8 uker. Det vert planlagt 3-4 treninger i uka for hver hest, med disse
aktivitetene i tillegg.
Starten
Midtvegs
Siste halvdel
Avslutning

Inntak, miljøløype, vurdering, planlegging treningsplan.
Miljøløype og undervegsvurdering, justering treningsplan
Skildring av hesten og verdivurdering
Visningsdag med miljøløype

I tillegg kjem daglig handtering som også er en del av utdanninga. Unghestene kan delta på Skeid
som en del av oppholdet i regi av eierne. Dommervurderingene er nyttige i kartlegginga og
vurderingene av hesten.
Utdanningsplanen blir laga av fagansvarlig og eier i samarbeid etter søknad og kartlegging av
hesten. Miljøløyper blir brukt til kartlegging av egenskaper og ferdigheter under planlegging av
utdanningsløp for unghest.
Det blir utarbeidet et prospekt for hver hest som inneholder informasjon om hesten både når det
gjelder eksteriør, egenskaper og ferdigheter. Her legg man vekt på hvilket potensiale hesten har og
forventa utvikling.
Eieren får tilgang til dropbox-mappe eller tilsvarende med vurderinga, treningsplan og
treningsdagbok. Når det nærmer seg visningsdag tar den ansvarlige kontakt og informerer om
verdivurdering.
Opptak og krav til hestene
Målet er å utdanne kvalitetshester for salg og frigjøre stallplass hos oppdretterne. Vi har disse krava
til hestene som blir tatt opp i prosjektet.
•
•
•
•
•
•

Nasjonal rase
Hoppe eller vallak
Unghest, 2 til 5 år
Hesten bør ha vært vist på føllskue eller unghestskue
Eieren ønsker å selge hesten
Eieren må være medlem av en av de tre nasjonale raseorganisasjonene

Nasjoanlt senter for nordlandshest/lyngshest:
Oppstart: 7.januar 2019
Visningsdag: Lørdag 2.mars 2019
Kostnad: 6 000 kr per mnd. for eierne (totalt 9 000 kr hvorav 3 000 kr er subsidiert fra prosjektet)
Påmelding: post@nsnl.no
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