Kursusdag for medlemmer 2016
I april holdt foreningen en kursusdag for medlemmer, hvor følgende punkter blev gennemgået:
–
–
–
–
–
–

Fodring
vægt
Miljø
Pasning af ben (mider/mitter)
Soignering til kåring/dyrskuer
Mønstring af hest

Jesper Bernth Sørensen gennemgik de 4 første punkter:
Hvordan fodres en jydsk hest, bl.a. udfra materiale lavet i Avlsforeningens bestyrelse. - Hvilke
fodertyper er egnet, sammensætning, mængde og indholdet af stivelse, som i for store mængder kan
påvirke hestens ben og tarmfunktion negativt. Hestens forbrug af vand.
Vægten af en jydsk hest blev gennemgået. Orientering om formel for ca. vægt.
Miljø har betydning for hestens ben – staldmiljø og fugtige folde kan give midder. Midder kan også
sidde i naturen fra vilde dyr. Gennemgang af, hvordan midder behandles. Også insektet mitter kan
give kløe i hestens ben, hvordan undgår man så vidt muligt mitter. Gennemgang af føl/plages vækst
og benstilling.
Ormekur og betydningen heraf - samt hestens huld, hvordan man ser, om hesten er i huld blev gået
igennem og taget op igen senere på dagen, hvor der var hest til at illustrere.

Gitte Ebbesen gennemgik mønstring af hest:
Gennemgang af, hvorledes en hest skal mønstres
efter gældende regler, i skridt og i trav, hvorledes
det gøres i trekant, og hvorledes hesten opstilles
foran dommerne.
Gennemgang af, hvordan mønstreren skal håndtere
hesten i bevægelse og opstillet.
Mønstrerens påklædning og sko blev gennemgået,
og ligeledes gjorde det udstyr, som hesten skal have
på.
Vagn Rasmussen viste, på Gittes anvisning,
hvorledes det skulle gøres med den rutinerede hest
Olga, og den mere urutinerede hest Annabell. Så var
der mulighed for at se, hvordan man oplærer en
urutineret hest.

Charlotte Skougaard Sørensen gennemgik soignering af hest:
2 heste blev brugt – Olga og Annabell – til gennemgang af, hvordan hele hesten gåes igennem i
forhold til, hvor der klippes, hvor der trimmes – og hvordan det gøres. Vigtigheden i at se hesten før
trimning og danne sig et billede af, hvordan man vil have hesten til at se ud. Hvordan kan man
fremhæve hestens stærke sider og gøre de svage sider bedre.
Brug af redskaber, der letter arbejdet for både hest og
trimmer. Vigtige redskaber hertil kan være:
–
–
–

Solo comb: trimmer/korter man og pandelok, evt.
hale med stor forsigtighed
Solo rake: udtynder man, pandelok, hale (med
forsigtighed). Kan bruges meget forsigtigt i ben til
at fjerne løse hår
filer saks: lange hår i hovkant, baller, under maven,
ganacher. Saksen kan fås som dobbelt rillet eller
enkelt rillet, den sidste klipper mere.

Huld, ormekur og skabssprøjter/sebacil og insekter blev gået igennem igen med hestene til at
illustrere, hvordan man ser på hesten, om den
– er i huld
– har orm
– om der er midder eller problemer med insekter
Gennemgået, at uanset alder eller stadier i hestens liv (inkl. følhopper), behøver hesten ikke være
tynd – det kan evt. være tegn på andre forhold som orm (herunder bændelorm), tænder, fodringen.
Medbragt mad blev spist til frokost. Og dagen sluttede af med fælles kage og kaffe samt en snak om
det kommende dyrskue i Odense.

