
Mange av unghingstene som møter på kåring i Troms har deltatt på 

Fokus Unghest kurs  

På hingstekåringa ved Nord-Norsk Hestesenter (NNHS) i Målselv i Troms møter hele 11 tre-

årige og en 4-årig hingst av rasen nordlandshest/lyngshest for å bli vurdert som avlshingster i 

rasen for første gang.  

 

Hingstekåringene er viktige for avlsarbeidet i alle raser og i en så liten rase som denne, med 

bare totalt ca 3000 individer, er det spesielt viktig at mange unge hingster kommer fram til 

denne tre-års-utstillinga. Vi i alslaget for lyngshest i Troms er veldig glade for og ikke så reint 

lite stolte av at vi kan vise til så stor påmelding. Vi har bare ca 20 % av hestene i denne 

rasen i vårt avlsområde, men i år har vi flere påmeldte tre-åringer enn de har på utstillinga i 

Sør-Norge. Er det tilfeldig eller kan vi kanskje legge litt av æra for den store påmeldinga på 

alle unghestkursene til Fokus Unghest som alslaget har arrangert i vinter? 

 

Fire ulike steder i vårt store fylke har unghester og eiere møttes til kurs flere ganger i 

2009/2010. Hele 7 av de 12 unghingstene som møter til kåring har deltatt på ett eller flere 

kurs. Kursene har som mål å bidra til økt kompetanse om unghest hos eiere og andre som er 

interessert i hest, og samtidig skolere unghestene. Det er laga kursmoduler for alle trinn i 

opplæringa av unghestene og ikke minst eierne, fra temming og tømmekjøring til 

bruksprøvekjøring, innridning og forberedelse til utstilling for unghestene. 

 

Kursinstruktørene er henta fra regionen, og vi tror det bidrar til å bygge lokale miljøer hvor 

terskelen for å kontakte ”sin” instruktør med spørsmål og problemstillinger blir lavere enn om 

kursene primært bruker eksterne instruktører. Hestemiljøet er ikke større enn at man ofte 

treffer igjen instruktørene og de andre kursdeltakerne i ulike sammenhenger hvor 

problemstillinger kan diskuteres, og idéer til kurs, konkurranser og andre aktiviteter kan ta 

form. 

 

Tilbakemeldingene fra kursene er overveldende positive og hesta som har deltatt har alle 

hatt en fin utvikling i løpet av kursene. Det er ikke bare 3-årshingster som har vært på kurs, vi 

har hatt mange ulike aldere og raser representert, men det kan være ekstra spennende å 

følge de 7 treårshingstene som skal opp til en slags ”eksamen” på kåringa i april. 

 

På utstilling må de i tillegg til å vise seg fram slik at dommerne kan vurdere om de er vakre 

nok og har det rette eksteriøret til at de kan bidra i neste generasjon, gjennomføre en 

bruksprøve. Dette kan være en tømmekjøringsprøve eller en kjøreprøve og hensikten er i 

tillegg til å vise fram bevegelsene, vise at hesten er temt, lydig og arbeidsvillig, så da får vi se 

hvordan det går! 

 

En hingst som ikke blir vurdert til å være god nok som avlshingst, og som gjør en god 

bruksprøve, vil kunne være lettere å selge og eieren vil få en tilbakemelding på at det er gjort 

godt arbeid med hesten. Hesten har fått en objektiv vurdering av en del av sine svært 

vesentlige bruksegenskaper og en slags ”garanti” på at den er temt og lydig. Det er likevel 

viktig å huske at dette er unge hingster med mye hormoner og forholdsvis få erfaringer, som 

lett kan glemme alt den har lært – så en dårlig bruksprøve er ikke et bevis på at hingsten er 

ulydig og utemt – den er kanskje bare ung i hodet! Bare grunnutdanninga er på plass vil den 

oppføre seg fornuftig etter hvert som den får erfaring med ulike miljøer og situasjoner. 



 

Vi kommer tilbake med fortellinger om hvordan det gikk med de 7 ”kurshingstene” i neste 

nummer. 

 

Resultater fra Hingstekåringa på NNHS kan leses på www.rimfakse.no Informasjon om 

Fokus Unghest-kursene kan leses på www.unghest.no 
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