
 
 
 

Unghästdiplom - Delprov 1 

Hästens namn och regnr:  

Ägarens namn och adress:  
 

 

Checklista 

 

 Hästen är van vid och accepterar beröring över hela kroppen. 

 Hästen är van vid och accepterar att hovarna lyfts. 

 Tränsträning; hästen är van att bli ledd i träns, hästen förstår och accepterar 

inverkan av bettet. Följer ledaren framåt, bakåt och i sidoförflyttningar åt 

båda håll. 

 Selträning; hästen accepterar selen och är trygg vid utselning.  

 Hästen har tränats med vedertagna grundkommandon vid hand, det vill säga 

att hästen lyssnar på kommandon för halter och igångsättningar. 

 Hästen står stilla när tömmen tas ner inför körning eller säkras efteråt. 

 Tömkörningsövningar; hästen visar ej rädsla för tömmen och förstår kuskens 

inverkan i densamma. Inledningsvis gärna med medhjälpare vid sidan för att 

denne ska kunna förtydliga tömhjälperna, då med hjälp av stöd i grimma och 

grimskaft. 

 Tömkörningsövningar; hästen står lugnt i halter, av varierande längd, och 

inväntar kuskens nästa kommando. 

 Tömkörningsövningar; hästen gör lugna igångsättningar, tar mjukt stöd på 

bettet och bjuder framåt på kuskens kommando. 

 Tömkörningsövningar; hästen är uppmärksam, följsam och lydig när kusken 

svänger både till höger och vänster i varierad miljö både i öppen terräng 

såväl som i skogsmiljö. 

 

 

 



 
 

 Körövning: Hästen tömkörs en förutbestämd väg med fastställda halter och 

svängar, att likna med en framtida uppkörning för kördomare. Hästen är nu 

tillräckligt förberedd och förstår halter och igångsättningar och svänger lugnt 

och följsamt med åt både höger och vänster och gör halter på anvisad plats.   

 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, träning med 

draglinor. 

 Beröringsövningar med en ”lös draglina”, hästen accepterar linan över hela 

kroppen och på/mellan alla benen. 

 Beröringsövningar med draglina fäst i selen under tömkörning, hästen 

accepterar linan på en sida i taget. Hästen accepterar att linan omväxlande 

går emot benet, släpas med vid sidan samt belastas i selen.  

 Beröringsövningar sker därefter med linor på båda sidor samtidigt fästa i en 

svängel. Hästen accepterar beröring på båda sidor samtidigt, ljudet från 

linorna och svängeln släpande samt belastning i båda linorna samtidigt.  

 
 
Hästen har utbildats och tränats enligt ovanstående checklista, vilket också ska 

markeras med kryss i respektive ruta. 

 

Namn & underskrift ansvarig utbildare:  

Plats och datum:  

Namn och underskrift domare:  

 
 
 
  


