
Avlsforeningen for Shetlandsponyer i Danmark 

inviterer til 2 dage med undervisning i lange liner og kørsel med din shetlandspony 

 

Drømmer du om at køre med hest og vogn? Så er der nu mulighed for at få hjælp til at komme godt i 

gang. Eller er du allerede godt i gang, så er der mulighed for at lære meget mere.  

 

De to arrangementer vil foregå hos Kurt Klindt i ridehuset, Stevns Landevej 85, 4660 St. Heddinge. 

 

De to arrangementer er tænkt som en optakt til blandt andet Majfesten. Ved Majfesten den 16. maj 

vil der mulighed for at aflægge Avlsforeningen for Shetlandsponyers materialeprøve. 

Men har du bare lyst til at komme med din pony og lære noget om kørsel disse dage, er det også en 

mulighed. Eller måske bare komme og kigge på, inden du beslutter dig for om kørsel med din 

shetlandspony er noget for dig. 

 

Kurt Klindt er en mangeårig rutineret kusk, siden 1982. Har deltaget i DM i hestevognskørsel og 

vundet dette seks gange. Har også gennem årene deltaget i flere verdensmesterskaber, hvor flotte 

placeringer er kørt i hus.  

Kurt har ligeledes kørt mange heste til samt undervist i kørsel, lange liner og forspænding. 

Kort sagt, Kurt er en garvet underviser og underviser på alle niveauer. 

 

Kurt vil stå for undervisningen begge dage den 7. marts og 9. maj 2020. 

Der afsættes en halv times undervisning til hver ekvipage. Pris 250 kr. pr. gang.  Vi starter om 

formiddagen. 

 

Tilmelding til Karen Petersen på mail: kpe1@live.dk - senest den 1. marts og 1. maj. (Man behøver 

ikke deltage begge dage.) 

Betaling skal ske samtidig med tilmelding på kontonr. 5067 reg.nr.  0001132335 – husk at anføre 

hvad beløbet dækker over. 

 

Husk meget varm påklædning, da det kan være koldt at stå en hel dag udenfor / ridehus. 

Er der spørgsmål vedrørende dagen, er du velkommen til at sende en mail til Karen Petersen, 

kpe1@live.dk eller kontakte mig via mobil: 41108547 

 

Vi glæder os til at se jer. 

Bedste hilsner Karen Petersen 


