
Fokus unghest gir oss gode muligheter! 

Som medlem i arbeidsgruppa for Fokus unghest vil jeg gjerne anbefale alle 

nordlandshest/lyngshest-miljøer at dere arrangerer kurs og konkurranser med unghestene 

deres !! – Det er pengestøtte å hente og Fokus unghest bryr seg ikke om dere bruker 

pengene til å leie instruktør, leie ridehall, gi reisestøtte til deltakere eller spandere oppstalling 

på hesta eller styrke økonomien i laget generelt. Det fokus unghest bryr seg om er at det 

skapes aktivitet rundt unghester, primært av de tre norske rasene, og at lokallagene 

stimuleres til aktivitet og at aktiviteten og kunnskapsoverføringa er trygg og faglig forsvarlig. 

I kriteriene for støtte står det at støtten gis til lokallag. For vår rase med få lokallag og lange 

avstander vil det gjerne være naturlig at et miljø tar initiativ til å holde kurs eller konkurranser 

og sjøl tar ansvar for organiseringa av det og at lokallaget bare har et overordna ansvar for å 

søke Fokus unghest og formidle pengestøtten til miljøet som avholder kurs eller 

konkurranser. 

Midlene skal først og fremst komme unghest av de tre norske rasene til gode, men 

samarbeid med andre raser er bare positivt! 

Kursopplegget til Fokus unghest er lagt opp med fem ulike moduler fra temming til innridning, 

i tillegg er det en modul 0 (grunnkurs for eiere) og et utstillingsforberedende kurs. Det er 

ingen ting i veien for at man for eksempel slår sammen to moduler i et kurs. Man kan tenke 

seg at det deltar unghester som er kommet litt ulikt i sin trening. Da kan gjerne de hestene 

som er kommet kortest undervises med stoff fra modul I og de som er kommet litt lenger 

undervises etter modul II innafor samme kurs.  

Støtten fra Fokus unghest vil være 2.500,- for hver kursdag. Dersom man for eksempel 

arrangerer et kurs hvor både modul I og modul II inngår og kurset varer to dager er lokallaget 

berettiga til 5.000,- i støtte, forutsatt at kriteriene for støtte er fylt. 

Grunnkurset, som er et teorikurs på 3 timer, utløser 2.000,- i støtte, og arrangement av en 

unghestkonkurranse gir 1.000,- i støtte + 50,- for hver dommerprotokoll (fra de norske 

hesterasene) som sendes inn til Fokus unghest. 

Fjordhestmiljøet har vært ivrige og har foreløpig vært de eneste som har arrangert kurs. Det 

første lokallaget for vår rase (laget på Møre), som har søkt om midler skal arrangere kurs 

sammen med lokallag for de to andre rasene i høst. Flott !! Nå gjelder det bare at alle de 

andre miljøer også tar del i midlene som er bevilga til de tre norske rasene. 

Alslaget i Troms arrangerte en unghest konkurranse i forbindelse med hoppeutstillinga i høst. 

Veldig artig og lærerikt og ikke minst; veldig populært hos publikum. Kan det være en idé 

som pauseinnslag på neste års utstillinger ? 

Det blir også kurs i vinter på Nord-Norsk Hestesenter. 

Se mer om kurs og konkurranser og masse nyttig fagstoff på www.unghest.no. Lykke til med 

trening av unghestene ! 
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