
Kom i gang 

med træning i lange liner 

 og kørsel med din pony. 

 

   
 

Til medlemmer på Sjælland og øerne. 

 

Har du en drøm om at starte med at tilkøre din pony men mangler lidt viden om hvordan du griber 

det an? Er du i tvivl om hvilken sele du skal vælge eller om hvordan du skal se om den passer til 

din pony? Hvordan ved jeg om min pony er klar til at spænde for vognen? 

 

Går du rundt med nogen af disse spørgsmål, så har vi en kort intro til dette. Avlsforeningen for 

Shetlandsponyer i Danmark, lokalområde Sjælland og øer, invitere til 3 træningsdage, hvor vi 

kommer lidt rundt om disse emner. Det vil ikke være baseret på direkte undervisning af den 

enkelte ekvipage, men et forløb hvor vi tager de spørgsmål der kommer og vejleder efter bedste 

evne. Vi træner i flok og hjælper hinanden undervejs. 

 

Træningen er for både urutinerede ponyer og kuske og de mere erfarne ekvipager. Vi har tid nok i 

ridehuset til træning af begge dele. 

 

”Vi er” Jette Thelin Kjærum, som har 30 års erfaring i kørsel med både enspænder og 2-spand. 

Jette uddanner alle sine ponyer selv og har også gennem mange år deltaget i TopCup og andre 

kørestævner. 

Lene Skov har kørt med både enspænder og 2-spand de sidste 15 år. Har uddannet enkelt ponyer 

selv og har de sidste par år også deltaget i forskellige kørestævner. 

 

Vi træner følgende 3 dage: 

 

Søndag den 23/1-22 kl 10:  

Gennemgang af forskellige typer seler til kørsel. Hvad er godt og hvad 

skal man undgå? Opstart af træning i lange liner af den helt uerfarne 

pony samt ponyer der allerede er igang. Hvordan kommer man videre i 

træningen herfra? 

 

Søndag den 20/2-22 kl 10:  

Vi viser hvad man skal se efter ved tilpasning af sele og vogn. Hvorfor 

er det vigtigt at udstyret sidder korrekt? Vi forsætter træning i lange 

liner. Tjekker om der er ponyer der er ved at være klar til at spænde for 

vognen og hjælper med dette. 

 

 

 



Lørdag den 12/3-22 kl. 13.30:  

Vi taler om den videre træning for at få en stabil kørepony. Igen 

fortsætter vi i lange liner og hjælper med at spænde de  

  ponyer for vogn som er klar til dette.  

 

Så pak pony, vogn og det gode humør, så mødes vi til træning og hygge et par timer. 

 

Træningen foregår på: 

Team Cabe  

Ejlstrupvej 121 

4100 Ringsted 

 

Det koster 300 kr. at deltage for alle 3 gange. Der er bindende tilmelding. 

Det vil dog være muligt, at deltage i enkelte træninger, dette koster kr. 125 kr. pr. gang. 

 

Er dette noget for DIG, så tilmeld til Lene Skov på nældevad@gmail.com eller på SMS på 

tlf. 26 71 63 83. 

 

HUSK varmt tøj og evt. noget varmt at drikke. 

Vi træner i ridehuset, men har ikke adgang til rytterstue. 

 

Deltagelse forudsætter medlemskab af Avlsforeningen af Shetlandsponyer i Danmark, men et 

brugsmedlemsskab koster kun 200 kr. for hele året  

 

I løbet af sommeren vil vi tilstræbe at fortsætte træningen udendørs.  

 

 

Køreglad hilsen fra  

Lene Skov og 

Jette Thelin Kjærum 

mailto:nældevad@gmail.com

