Inbjudan till Avelsvisarkurs för ungdomar steg 1
Datum: 2-4 september
Plats: Wången
Lärare: Elsa Mandal Hreggvidsdotter och Charlotta Gripenstam
Ungdomssektionen arrangerar nu den populära Avelsvisarkursen för ungdomar steg
1 vid Riksanläggningen Wången. Kursen är för dig som är mellan 13 – 26 år. Med dig
till kursen ska du ha en häst som du sedan kommer att träna de olika momenten i
avelsvisning på. Du behöver själv kunna ta hand om din häst under kursen. Det kan
finnas möjlighet att hyra häst vid Wången, ange i så fall det vid anmälan.
Boende och antal platser
Boende sker i dubbelrum, ange vid ansökan om det är något speciell du vill dela rum
med. Antalet platser är 20 deltagare och antagningarna sker i den ordning dom
kommer in. Vid fler ansökningar än deltagarplatser så upprättas en reservlista.
Kursinnehåll
Målet med kursen är att man efter genomförd kurs har grundläggande teoretiska och
praktiska kunskaper om reglementet för avelsvisning och de olika momenten som
genomförs. Deltagarna tränar med instruktör under kursen praktiskt på exteriör- och
ridvisning med målsättning att skapa intresse för att med mer träning kunna
genomföra en avelsvisning. Avelsvisarkurs steg 1 är också förkunskapskrav för steg 2.
Sedan är självklart kursen ett tillfälle att träffa likasinnade och umgås i en härlig
miljö!

Preliminärt Schema
Torsdag 1 september - Ankomst för de som behöver
Fredag 2 september
9:00 – 12:00 Välkommen och presentation av deltagarna och kursen. Teori kring
avelsbedömning
12:00 – 13:00 Lunch
13:30 – 18:00 Ridning i grupper, genomgång av hästarna. Fika vid lämplig tidpunkt
19:00 Middag

Lördag 3 september
08:00 Frukost
9:00 – 12:00 Praktisk träning av exteriörbedömning och mätning i grupper
12:00 – 13:00 Lunch
13:00 – 18:00 Träning av visning på passbanan i grupper
18:00 – 18:30 Teoriprov
19:00 Middag
Söndag 4 september
08:00 Frukost
09:00 – 12:00 Visning på passbanan en och en
12:00 – 13:00 Lunch
13:00 Genomgång av prov och visningar, sammanfattning av kursen och avslutning
Kursavgift
I kursavgiften på 1800 kr ingår kost och logi. Kostnad för boxplats tillkommer och
faktureras dig separat. Om du behöver komma dagen innan så anger du det vid
anmälan och bokar det själv via Wångens Wärdshus, tfn 0640-174 17 eller via mail
wardshus@wangen.se Kostnaden för den extra natten betalar du själv direkt till
Wångens Wärdhus.
Anmälan och kursavgift
Du anmäler dig via länken nedan senast den 31 maj. Anmälan är bindande och
kursavgiften på 1800 kr faktureras på den adress du angett i anmälan och ska vara
betald senast den 10 juni för att du ska ha din plats på kursen. Återbetalning sker
endast mot uppvisande av läkar/veterinärintyg. En administrativ avgift på 20%
återbetalas inte.
Frågor
För frågor gällande kursens genomförande, lämpliga hästar för kursen etc kontakta
Charlotta Gripenstam mail cgripenstam@gmail.com
För övriga frågor kontakta Ulrika Backan, mail ulrika.backan@wangen.se
Länk till anmälan
https://forms.office.com/r/40EwjCpRQz

Välkommen önskar SIFs ungdomssektion!
SIFs Avelsvisarkurs för ungdomar bedrivs inom ramen för Hästnäringens
Ungdomssatsning (HUS) som finansieras via medel från Hästnäringens Nationella
Stiftelse (HNS). Under 2022 har HNS avsatt närmare 5 miljoner kronor för
ungdomsprojekt inom ridsport, trav, galopp, avel, islands- och brukshästar. HNS
är en paraplyorganisation inom hästsektorn och finansieras genom ett avtal mellan

staten och Svensk Travsport samt Svensk Galopp. Läs mer om HNS på
www.hastnaringen.se

