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Forord 
Hvorfor en bog om hestevognskørsel? 

Jeg kørte hestevogn for første gang, da jeg var en lille pige. Jeg var allerede bidt 

af en gal hest, og mine forældre tog mig med på hestevognstur ved den lokale 

byfest. Da jeg senere gik på efterskole, prøvede jeg at styre en vogn for første 

gang. En af gangene stak hesten af og drønede ud i en pløjemark. 

Da min datter voksede fra sin pony, kørte jeg den til. 

Jeg har altid bare kørt uden at vide så meget om det. Heldigvis er det gået godt, 

men det kan jeg vist takke ponyen for. Senere begyndte jeg at modtage 

undervisning i kørsel og fandt ud af, hvor meget jeg ikke vidste. Jeg begyndte at 

lede efter litteratur om kørsel, men måtte erkende, at der var utroligt lidt 

nedskrevet om denne fantastiske sport. 

Den meste viden om sporten bliver mundtligt overleveret, og spørgsmålene er 

mange på fx. internetsider. 

Denne bog vil beskrive de mest elementære ting inden for kørsel såsom 

anskaffelse af den rigtige kørehest, præsentation af forskelligt udstyr, samt 

måltagning og 

tilpasning af det. 

Der vil også være et 

afsnit om træning 

og tilvænning af 

hesten inden 

tilkørsel. 

Til sidst vil jeg kort 

beskrive nogle af de 

moderne 

konkurrenceformer, 

der er indenfor 

køresporten. 
     Foto: Flemming Obling Malmquist 




