
Temadag Klikkertræning
Avlsforeningen for Connemara ponyer i DK

Region Jylland

Har du lyst til at blive bedre til at træne din hest i detaljer i alle dagligdagens gøremål, til
konkurrence og show, til at lære nye ting?

Klikkertræning er ikke nemt, men det er meget sjovere end at
gentage en træning, uden at hesten så faktisk lærer noget.

Klikkertræning er særligt godt til
indlæring af nye ting - alle nye ting:
For føl kan det være løfte hove, få
grime på, stå stille, bagpartskontrol,
bakke, osv.
For unghesten kan det være få sadel og trense på, få
rytter på, stå show-korrekt, løbe show-korrekt, vendinger
fra jorden, indspringning (løsspringning), indlæring af
grundøvelser både fra jorden og fra ryggen osv.
For den garvede hest kan det være at forfine en øvelse -
eller ændre uønsket adfærd, eks. en hest, som bider, når
den får lagt sadel på/spændt gjord, eller endda til
indlæring af galoppiruetter og changementer.
Klikkertræning er også bare godt til at skabe kontakt og
nærvær hos hesten, særligt gennem leg (eks. agilitybane,
apport, bukke eller liberty træning).

Klikkertræning er ikke nødvendigvis noget man bliver afhængig af. Hesten kan lære at
skelne, men det gør hverdagen meget nemmere og sjovere. Og selvom connemaraponyer
sjældent er nervøse, så får det også de fleste heste og ponyer til at være mere
koncentrerede og rolige i al omgang.
Jeg mente engang, at klikkertræning lavede automat-heste. Heste, som ikke tænker selv,
men den måde jeg klikkertræner på giver alt andet end automat-heste. Det kommer bare til
at se sådan ud. Hesten får STOR indflydelse på træningen, og klikkertræning får hesten til at
vælge og ønske at deltage i træningen.
Kan anbefales til al træning med heste (- og
andre dyr).

Hvad skal du kunne for at deltage i
tema-dagen?

● At du er åben overfor nye (egentlig
ældgamle) tanker

● At du kan lytte og reflektere



DA DETTE BLOT er en teori-dag, som forhåbentlig leder til nogle flere samlingsdage, så
kræver det ikke så meget af dig som deltager i første omgang.Der er masser af muligheder
for at vi fortsætter - evt. også på FB i en gruppe.
Du får udleveret et kompendium, som ridser de vigtigste ting op, og der bliver lagt op til
hjemmearbejde, som selvfølgelig er frivilligt.

ALLE ER VELKOMNE

VIGTIGE INFORMATIONER:
Du er tilmeldt, når du har indbetalt på nedenstående konto
nr. OG skrevet en mail til Theresa connemara@capall.dk

Tidspunkt: Lørdag d. 23. oktober 2021 kl. 13 - 16.
Sted: Klank Efterskole, Skolevej 70, 8464 Galten
Pris: kr. 100,- for medlemmer og kr. 150,- for
ikke-medlemmer, inkl. forplejning. Betaling bedes gøres i
forvejen på konto nr. 0759 3223125084 Middelfart
sparekasse
Forplejning: Te, kaffe, saft og kage
Sidste tilmelding: 1. oktober 2021

Vi glæder os til at se jer 😊

Regionsudvalget i Jylland

mailto:connemara@capall.dk

