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Lyst til å lære å kjøre med hest? Og ikke har egen…. 

Kjøretimer ved Melgaard Hestesenter denne våren! 

 
Syns du kjøring ser moro ut? Da bør du benytte muligheten til å være 
med på kjøretimer hos oss! Kurset går frem til sommeren, NESTEN hver 
fredag. Oppstart fredag 4. februar. Maks 4 deltakere – minimum 2. 
Pris: kr. 200 pr. gang – faktureres for hele kurset kr. 2.800, men du kan 
dele opp beløpet om ønskelig.  
Bindende påmelding til nina.bakkelund@online.no  
Instruktør: Nina Bakkelund 
 
Her er kursopplegget (med forbehold om endringer): 

 1. Fredag 4. februar kl. 18.30-19.30, teori, sikkerhet, samt tilpassing av seletøy og vogn (om vi 
rekker det) 

 2. Fredag 11. februar kl. 18.30-19.30, repetisjon av sikkerhetsrutiner, forspenning og første 
kjøretime. (Kjørestevne presisjon/maraton søndag 13. februar hos oss – oppfordrer til å delta 
som teknisk personell) 

 Uke 7 blir - pause 
 3. Fredag 25. februar kl. 18.30-19.30, forspenning og kjøring på rette og bøyde spor, volter og 

vendinger (ridebanens veier) 
 4. Fredag 4. mars kl. 18.30-19.30, repetisjon av ridebanens veier, noe presisjon 
 5. Fredag 11. mars kl. 18.30-19.30, presisjon (bomarbeid) (Kjørestevne dressur lørdag 12. mars 

hos oss – oppfordrer til å delta som teknisk personell) 
 6. Fredag 18. mars kl. 18.30-19.30, fortsatt presisjon (bomarbeid) (søndag 20. mars kjørestevne 

på Alna – oppfordrer til å være med som tilskuer evt groom) 
 Uke 12 tar vi PAUSE….. (utstilling lørdag 26. mars) 
 7. Fredag 1. april kl. 18.30-19.30, dressurkjøring (rette midtlinjer, overganger, volter, 

hjørnepasseringer) 
 8. Fredag 8. april kl. 18.30-19.30, dressurkjøring fortsatt 
 9. Fredag 15. april kl. 18.30-19.30, dressurkjøring fortsatt 
 Uke 16 PÅSKE – pause 
 10. Fredag 29. april kl. 18.30-19.30 – kjøring i trafikk, turkjøring (mulig vi må ta litt teori først 

og at det blir en litt lengre økt), arbeidssele og stor vogn 
 11. Fredag 6. mai kl. 18.30-19.30, turkjøring med ”lette” vogner 
 12. Fredag 13. mai kl. 18.30-19.30, ”maraton” – først teori 
 Uke 20 – pause 
 13. Fredag 27. mai kl. 18.00-19.00, maraton fortsatt 
 14. Fredag 3. juni kl. 18.00-19.00 – avslutning…! 

Det er kjøring på Starum 11.-13. juni – dit bør vi dra! NORDISK på Starum 15.-17. juli. 


