
Temadag Klikkertræning
Avlsforeningen for Connemaraponyer i Region Jylland og Fyn

Klikkertræning er en metode, som bruger positiv forstærkning til
at træne et dyr til at lære nyt, samt at forstærke det allerede
lærte.

Klikkertræning kræver nogle få færdigheder af træneren, som
kan være godt at få hjælp til. Når man først er i gang, er det kun
fantasien, der sætter grænser.

Klikkertræning adskiller sig fra traditionelle metoder ved at være en videnskabelig 
metode, og dertil kommer at 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).

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.

Det kan lyde som om det ’bare’ er det vi normalt gør, 

men med klik-belønning på rette tidspunkt, så LÆRER

hesten at lære. Det bruger vi lidt tid på – på dagen, så 

forståelsen for metoden bliver klar.



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

Hvis du tager pony med selv, skal du være
opmærksom på, at der ikke er mulighed for
opstaldning. Den skal være i traileren, når den ikke
deltager i kurset. Giv venligst besked, hvis du har pony
med.

Du får udleveret et kompendium, som ridser de
vigtigste ting op, og der bliver hjemmearbejde, som
selvfølgelig er frivilligt.

Vigtige informationer
 
Du er tilmeldt, når du har indbetalt på nedenstående
konto nr. OG skrevet en mail til Suna 
elstedholm@firma.tele.dk

✗ Tidspunkt: Lørdag d. 26. februar kl.  10 - 16.

✗ Sted: Klank Efterskole, Skolevej 70, 8464 Galten

✗ Pris: kr. 250,- for medlemmer og kr. 350,- for ikke-medlemmer. Betaling 

bedes gøres i forvejen på konto nr. 0759 3223125084 Middelfart sparekasse

Forplejning: Te, kaffe, saft og kage

✗ Medbring selv frokost

✗ Sidste tilmelding: 19. februar 2022

Vi glæder os til at se jer 😊

Regionsudvalget i Jylland-Fyn

mailto:elstedholm@firma.tele.dk

