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Fokus unghest er raseorganisasjonene for 

døl- fjord- og nordlands/lyngshest sitt 

prosjekt, finansiert med avlsmidler . 

Avlsmidlene tildeles fra Norsk Hestesenter til 

ulike raseorganisasjoner etter søknad en 

gang årlig. NHS sitt avlsråd gir en anbefaling 

til styret ved NHS om fordelinga og styret har 

vedtatt noen retningslinjer for fordeling av 

midlene. Styret har bestemt at en viss del av 

avlsmidlene til de tre små nasjonale rasene 

skal brukes til Fokus Unghest og andre felles 

prosjekter. 

Fokus unghest er organisert med en 

arbeidsgruppe som består av en representant 

fra hver raseorganisasjon og ledes av Hanne 

Fjerdingby Olsen fra UMB. Styringsgruppe er 

de tre lederne i raseorganisasjonene. Vi har i 

tillegg en, eller to studenter som har web-

redaktør-ansvar for nettsida vår.  

Fokus unghest har vært i drift i fire år og har 

høstet noen erfaringer og gjort en del 

endringer underveis. 

Nytt fra 2013 er at den fortløpende prosessen 

med søknadshåndtering og utbetaling av 

tilskudd til kurs er lagt til Norges Fjordhestlag 

sin sekretær. Arbeidsgruppa gjorde også noen 

forenklinger i rapporteringskravene på slutten 

av fjoråret. 

Det blir dermed er forskyvning i oppgavene for 

arbeidsgruppa som vi håper vil gi oss større 

muligheter til å utvikle nye moduler. 

Og nye moduler blir det! Vi har i dag moduler 

for opplæring av hester og deres eiere fra 

hesten er føll til den skal kjøres og ris inn. Vi 

har i tillegg en utstillingsforberedende modul 

og et sett med unghestkonkurranser. 

Nye moduler under utvikling for 2013 er 

følgende: 

 Rekrutteringsmodul: tilskudd til 

lokallag for å lage opplevelser i sitt 

lokalmiljø hvor de nasjonale rasene 

står i sentrum og folk kan få komme 

og bli kjent med hestene, prøve dem, 

se dem, høre om dem kort sagt få en 

positiv opplevelse sammen med våre 

hester og entusiastiske og 

kompetente hesteeiere. 

 

 Forberedende kurs til kuskesertifikat: 

Norsk Hestesenter har en 

sertifiseringsordning for 

oppdragskusker. Fokus Unghest vil 

tilby en modul for kusker som tenker 

på å ta sertifikatet, men som ønsker 

hjelp til trening og forberedelser før 

de melder seg opp til eksamen. 

 

 Miljøtreningsmodul: trygge hester må 

bli eksponert for ulike opplevelser og 

miljøpåvirkninger før de blir nettopp 

trygge hester. Det er lettere og ofte 

tryggere om man er flere sammen og 

har med en erfaren instruktør for å 

trene hestene på ulike utfordringer de 

kan møte ute i verden. 

 

  

 Konkurransemodulen utvider vi og 

bearbeider slik at vi legger opp til en 

brukshestkonkurransemodul med 

ulike opplegg for hester av ulik alder 

og  utdanningsnivå. 

 

 



 

 Vi ønsker også å få til et samarbeid 

med Hest & Helse. Våre hester egner 

seg ofte godt som helsearbeidere men 

både hester og eiere vil trenge en 

opplæring også innafor dette feltet. Vi 

ser for oss en introduksjonsmodul 

hvor eier får innføring i hva som 

kreves av hesten og hvilke muligheter 

og kompetansekrav som finnes 

innafor dette fagområdet for folk og 

hest.  

Vi har også laga et kursbevis som snart kan 

skrives ut fra får nettside. Vi anbefaler at 

kursholdere deler ut kursbevis etter 

gjennomførte kurs.   

Arbeidsgruppa håper de nye modulene vil bli 

like godt mottatt som de tidligere modulene 

har blitt. Aktiviteten lokalt hadde en liten 

nedgang i 2011 i forhold til året før, men 2012 

blei igjen et år med stor aktivitet. Årsmelding 

for 2012 vil vi legge ut på vår nettside 

unghest.no når vi har den ferdig. 

Lykke til med aktiviteter sammen med 

trivelige folk og hester i 2013! Et aktivt og 

inkluderende miljø vil være et av de aller 

beste tiltakene for å introdusere nye mulige 

hesteeiere til våre nasjonale hesteraser! 

 


