
Information till hästentreprenörer/utbildare. 

I år erbjuder vi ridskolor/travskolor /4H-gårdar att utöka sitt utbud med körclinics via ett projekt där Brunte 
är huvudman. Brunte ingår i HUS (Hästnäringens Ungdomssatsning) och genom den satsningen har flera 
projekt med fokus på ungdomar genomförts de senaste åren.  

Nedan följer utdrag ur projektansökan 2018. 

Genom att genomföra ett antal clinics, vid 6 st anläggningar, låta en kunnig person förevisar 
tömkörning och berätta om fördelarna med detta för att få ha en frisk och stark allroundhäst och 
därefter vid samma tillfälle visa uppsutten körning med någon av våra raser inom Bruntefamiljen. 
Detta ska sprida kunskap och information om denna typ av körning och därmed väcka intresse för 
brukskörning.  

Vad är Brunte?  

Brunte är förkortningen av Brukshästorganisationernas Samarbetskommitté. Här ryms fem föreningar som 
förenas av ett gemensamt intresse av att bruka hästen på ett traditionellt och hållbart sätt – vare sig det 
handlar om företagande, avel, sport, hobby eller livsstil. 

Gå gärna in på deras hemsida för att få veta mer om Brunte: www.brunte.nu 

Årets Brunteprojekt ”Inspiration i brukskörning” riktas till rid-/travskolor, 4H-gårdar och dess 
ungdomar/ungdomsledare. 
 
Syftet med projektet är att de föreningar som i dagsläget ej erbjuder brukskörning till sina barn/ungdomar 
ska kunna få en push/morot för att i framtiden ha möjligheten till det genom att vi förmedlar kontakt till 
lämpliga hästentreprenörer och tar hjälp av SvRf för att nå ut till landets ridskolor/ridklubbar. 
 
Ersättning som utgår till hästentreprenören vid ETT tillfälle är: 
 
Inspirationsträff 1800 kr (avser 2 timmar: förevisning och prova på uppsutten körning för deltagarna) och 
1800 kr (transport av häst/vagn). Om ridskolans egen häst/ar används blir ersättningen 600 kr/timme dvs 
1200 kr.  Är ni två entreprenörer/utbildare som delar på visning av tömkörning och prova-på brukskörningen 
så delas ersättningen mellan er. 
 
Utifrån dessa ”inspirationsträffar i brukskörning” hoppas vi på att intresse hos ridskolor/travskolor för 
brukskörning kommer att öka och att de fortsättningsvis har kontakt med en eller flera hästentreprenörer 
och själva erbjuder fortsatta körtillfällen/körkurser. 
 
Bruntes projekt är således en väg in i denna underbara körvärld och en morot både för föreningarna och 
hästentreprenörerna. 
 
Lycka till! 
 

Om ni är intresserade av att vara med i projektet eller har några frågor, kontakta gärna mig, Annelie på 070-
245 33 17.  

 

 

 

http://www.brunte.nu/

