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PONYENS HISTORIE

PONYENS HISTORIE
Den første pony, man har kendskab til, levede for 50 mio. år siden, og var ikke større end en
hund. Ponyen havde dengang fem tæer. Gennem mio. af år udviklede ponyen sig til den vi

kender i dag. Ponyen levede dengang frit i naturen i store flokke, og der findes stadig vilde
ponyer rundt om i verden.

Vores forfædre opdagede tidligt fordelen ved hestens styrke og hurtighed, og tæmmede den.
Den blev hurtigt menneskets bedste ven i jagten på føde og til transport over større afstande.
Senere begyndte man at køre med hesten, og allerede i det antikke Grækenland begyndte

man at køre væddeløb med heste, dog ikke på samme måde som i dag. Den første travbane i
Danmark blev anlagt i Viborg i 1831, og i løbet af de næste 150 år blev lysten og interessen

for travløb større. Der blev anlagt flere travbaner, og i 1967 bliver Danmarks første ponytrav-

klub stiftet. I dag er der ponytravskoler i hele landet, da lysten til fart og køre om kap med
ponyerne er stor.

VIDSTE DU...

Den første travbane
i Danmark blev anlagt
i Viborg i 1831
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HVAD ER EN PONY?

VIDSTE DU...

Ponyen er en
lille hest, der måler op
til 148 cm

HVAD ER EN PONY?
Ponyen er en lille hest, den måler op til 148 cm. Ponyen er et flokdyr, det vil sige, at den trives

bedst sammen med andre ponyer. I en flok er der altid en leder, som holder styr på flokken,
og leder dem til vand og foder. Lederen er som regel en ældre hoppe. I flokken er der en fast
rangorden, og de lavest rangerede i flokken drikker og æder altid sidst. I naturen består en
vildhesteflok af en hingst og en mindre gruppe hopper og deres afkom. Hingsten forsvarer
flokken mod andre hingste og farer.

Ponyen er også et flugtdyr. Flugtdyret løber fra det, som den synes er farligt og samtidig

gør flokinstinktet, at de andre ponyer følger, den pony som flygter. Når der er kommet ro på,
vinder ponyens naturlige nysgerrighed over frygten, og flokken vender tilbage for at se, hvad

der var farligt. Den unge pony ligger altid ned og hviler, mens den ældre pony gerne står op.
Ponyen kan sove stående, fordi den låser sin ene knæskal, så den ikke vælter.
Ponyens adfærd

Ponyen æder fra naturen græs på åbne sletter, hvor den bevæger sig hele tiden og æder 16-18

timer i døgnet. Når ponyen hviler, vil den gerne stå, så den kan holde øje med en eventuel fare.
I en flok der sover, er der altid en enkelt pony, som er vågen og holder vagt. Sådan er det også
i stalden, der er altid en pony som er vågen, så den kan advare resten af flokken om en fare.
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OPGAVE: 1
Betyder rangorden, at alle ponyer bestemmer?
Hvilken pony er leder af flokken på travskolen?
Hvilken pony har den laveste rangorden?
Kan du give eksempler på, hvad en pony kan blive bange for?
Ligger alle ponyerne ned på folden samtidig?
Hvorfor ikke?
Hvad skal vi tænke på, når vi har ponyer gående sammen på en mindre fold?
Hvad skal vi tænke på i stalden?

OPGAVE: 2

Ponyen viser os hele tiden
med sit kropssprog,
hvilket humør den er i...

En pony som er glad og i harmoni med sig selv, står med ørerne fremme, og
har et klart og venligt blik.

En nysgerrig pony bevæger ørerne frem og tilbage, og har et interesseret blik.

En søvnig pony har et uopmærksomt udtryk i øjet, og mange hænger med
underlæben og hviler på det ene bagben

En pony, som har ørerne liggende ned ad nakken og viser sine tænder, er gal.
Hold dig fra den!

En forsigtig pony vender ørerne bagud og spænder i kroppen. Det er f.eks. når
den møder nye ponyer.

En pony, som bliver bange, vil spærre øjnene op, udvide sine næsebor, holde
hovedet højt og spænde i hele kroppen.

En pony, som siger hold dig væk, lægger ørerne bagud og løfter advarende på
det ene bagben.
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PONYENS SANSER
ØRER
= høresans
ØJNE
= synssans
MUND
= smagssans
NÆSE
= lugtesans
HUDEN
= følesans

PONYENS SANSER
•

•

•

Ponyens hører meget bedre end mennesket. Den kan vende øret en halv omgang og

ørerne i hver sin retning, hvilket gør, at den er meget dygtig til at høre, hvor en lyd
kommer fra.

Ponyens øjne sidder på siden af hovedet, og det gør, at den kan se næsten hele vejen

rundt. Det er kun lige frem og lige tilbage, som den ikke kan se. Ponyen er god til at se
i mørke, men den er lang tid om at omstille sig fra lys til mørke og omvendt.

Ponyens lugtesans er bedre end vores, og den kan skelne flere lugte fra hinanden. Den

kan f.eks. lugte vand på lang afstand. Dens gode lugtesans gør bl.a., at den kan lugte

et rovdyr, inden den selv bliver opdaget, og at hingsten kan finde en brunstig hoppe
på lang afstand, ligesom den kan genkende andre ponyer på deres lugt og endda os
•
•
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mennesker.

Ponyen kan tydeligt smage forskel på forskellige foderprodukter, og den er meget følsom overfor ændring i smagen på foder og vand.

Ponyens hud er så følsom, at den kan mærke en flue sætte sig og rykke huden, så fluen
flytter sig. Mest følsom er ponyen omkring mule og øjne, hvor den også har følehår.

PASNING AF PONYEN

PASNING AF PONYEN
Når du børster og strigler din pony, kan du anvende forskellige typer strigler. Man starter

altid med den stive børste, og slutter med den bløde, og man børster altid ponyen i hårenes

retning. Børstene stryges af på gummistriglen, som bankes ren på gulvet. Den stive børste
bruges til at fjerne mudder, indtørret sved og løse hår på ponyens krop. Den kan også bruges
til forsigtigt at børste ponyens man og hale, men til halen er fingrene bedst, og til manen

er en mankam bedst. Gummistriglen bruges også til at fjerne mudder, sved og løse hår på
ponyens krop, samt at rense andre striglere for snavs og hår og den er god til at give ponyen

massage med. Den bløde børste kan bruges til at børste hele ponyens krop. Svampen kan,
når den er fugtig, bruges til at rense omkring øjne, en anden svamp til mulen og en tredie til

at tørre omkring rumpen. Når ponyen er striglet, kan den tørres over med en klud, så skinner
den ekstra meget. Striglerne opbevares i en striglekasse, en spand eller en stofpose, så de ikke
bliver væk, og altid så ponyen ikke kan nå dem.

Hovrenseren bruges til at rense hoven for jord, småsten og andet, som kan sættes sig

i den. Når du renser, skal du skrabe hoven væk fra dig selv og passe på strålen, som er det

omvendte V i midten, strålen er en del af ponyens hov. Hvis ponyen går med sko, skal du altid
tjekke, om de sidder som de skal. Når du skal løfte ponyens ben, skal du stå med ryggen mod
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ponyens hoved, du tager nu den hånd nærmest ponyen, og glider ned ad ponyens ben, tager

fat om koden lige over hoven. Du løfter nu forsigtigt, mens du læner dig lidt op af ponyen.
Når ponyen løfter lidt på benet, kan du tage mere fat i benet, og løfte det lidt mere.

Vi strigler ponyen, inden vi skal ud at køre eller ride, og gerne mindst en gang dagligt for

at se, om den har det godt. De fleste ponyer nyder at blive striglet, men du vil finde ud af, at
nogle ponyer helst vil børstes med den stive børste, og andre vil helst børstes med den bløde

børste. Nogle ponyer er meget kildne, og derfor er det vigtigt, at du, når du strigler, holder
meget øje med de signaler ponyen udsender. Du må aldrig gå bagved en pony, altid gå foran

den og fortæl altid ponyen, at du kommer, for nogle ponyer reagerer ved at sparke, hvis de
bliver forskrækkede.

Ikke alle ponyer har den samme normaltemperatur, når de er friske, men den må ikke

være under 37,5 og ikke over 38,2 grader. Derfor er det vigtigt at kende ponyens normaltem-

peratur, så vi ved, hvornår den har feber. Stå med ryggen mod ponyens hoved, så ikke du står

lige bagved ponyen, Hold termometeret i den ene hånd, og ponyens hale i den anden. Før
termometeret ind i rumpen på ponyen og hold det til der lyder en biplyd, da viser termometeret ponyens temperatur.
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STRIGLEBOKS

BLØD
STRIGLE

PLAST
STRIGLE

HOVRENSER
PLAST
STRIGLE

VI STRIGLER PONYEN FOR:
• At holde den ren og fin, så ikke den får gnavsår af seletøjet
• At den får en mere blank pels

• At give den massage og øget blodcirkulation
• At få et godt forhold til vores pony
• At opdage små sår og hævelser

VI DSTE DU...

at din pony helst skal
strigles en gang om dagen.
På den måde
d,
kan du også holde øje me
t
god
det
har
den
om
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SIKKERHED I OMGANG MED PONYEN

SIKKERHED I OMGANG MED PONYEN
Ponyer er store tunge dyr, som reagerer hurtigt, hvis de bliver forskrækkede. Du skal derfor

altid have ordentligt fodtøj på, når du færdes blandt ponyerne og for en sikkerheds skyld, skal

du altid bære hjelm. Stalden og folden er ponyernes hjem, hvor vi er på besøg, derfor må vi
f.eks. aldrig råbe, hoppe og løbe i stalden eller folden. Du må aldrig gå ind til en pony, uden at
have spurgt en voksen først, og du skal altid gøre ponyen opmærksom på, at du kommer, det

er ligesom at banke på hos din legekammerat, så fortæller ponyen dig, om du er velkommen

ved at vende hovedet opmærksomt mod dig. Når du trækker ponyen, skal du altid trække

den i et træktov, og skal du om til ponyens anden side, skal du altid gå foran den, du må

aldrig gå bagved den. Hvis du har bundet ponyen, må du aldrig gå fra den uden opsyn. Når

du ordner ponyen, må du aldrig ligge på knæ, da det kan være svært at komme væk, hvis den
bliver forskrækket.

10

SIKKERHED I OMGANG MED PONYEN

Når du trækker din pony, skal du altid bruge et træktov

Træktovet bliver din forlængede arm. Gå på ponyens venstre side og hold træktovet med

begge hænder. Højre hånd holder du 3-4 cm fra karabinhagen og enden af tovet har du i din

venstre hånd, men aldrig snurret rundt om hånden. Hvor der er smalt, går du foran ponyen,
så ikke du bliver klemt. Hvis I er flere om at trække ponyer, f.eks. fra stalden til folden, så skal
I gå med så stor afstand, at ponyerne ikke kan bide eller sparke hinanden.

Ponyen vejer ca. 10 gange så meget som du gør, derfor er det vigtigt, at den forstår og

gør, hvad du vil have den til.
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PONYEN MED DÆKKEN
Når ponyen er svedig, luften er kold, eller ponyen er klippet, er det en god idé at lægge
dækken på sin pony.
Dækkentyper:
•

Sveddækkenet bruges, når ponyen er svedig efter et arbejde. Sveddækkener er ofte lavet

•

Regndækkenet er et vandtæt dækken, som bruges om sommeren, når det regner.

•
•
•
•
•
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af fleece, som leder fugten ud, så ponyen kan tørre.

Insektdækkenet er et meget tyndt dækken, som dækker næsten hele ponyens krop. Det
gør, at insekterne ikke kan komme til at bide ponyen på kroppen.

Sommerdækkenet er et tyndt dækken, som bruges, hvis det bliver lidt køligere om sommeren.

Overgangsdækkenet er et lidt tykkere (som regel vandtæt) dækken, der bruges i perioden mellem sommer og vinter.

Stalddækkenet er et tykt dækken, som ponyen har på inde.
Vinterdækkenet er et tykt, vandtæt dækken, som ponyen kan bruge udenfor i al slags vejr.

VI DSTE DU...
at et dækken er
ligesom dit overtøj?

PONYENS SUNDHED

PONYENS SUNDHED
Hver dag skal ponyen undersøges, for at du kan vide, om den er frisk. Du undersøger ponyen

ved at lade dine hænder glide hen over dens krop. På den måde opdager du skrammer og
hævelser.

Ponyens pels er glat og blank, når ponyen er frisk. Ligeledes har en frisk pony et moderat

huld, det vil sige, at ponyen hverken er for tyk eller for tynd. Ved moderat huld kan man lige
mærke ribbenene med en flad hånd.

Puls, temperatur og vejrtrækning bør tjekkes dagligt. Ligeledes skal du tjekke, om det løber
fra ponyens øjne og næse.

Hvis ponyen er syg, spiser den ikke op. Gødningen må ikke lugte for stærkt, og den skal være

formet i faste pærer. Urinen skal være farveløs eller lys gulfarvet, og den må ikke lugte stærkt.
Hvis ponyen er frisk, er den glad og opfører sig, som den plejer.
Ponyens temperatur

Ponyens normaltemperatur ligger mellem 37,5-38,2 grader. Normaltemperaturen er den

temperatur, ponyen har, når den er frisk. Det er vigtigt at kende normaltemperaturen, så vi
ved, hvornår ponyen er syg.
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VI DSTE DU...

Sådan måler du ponyens temperatur

Stå ved siden af ponyen med ryggen mod dens hoved.

at ponyens hvilepuls er
28-40 slag pr. min.?

Smør lidt vaseline på termometeret. Hold termometeret

i den ene hånd og ponyens hale i den anden. Før termometeret
ind i rumpen på ponyen, og hold det til termometeret siger bip.

PONYENS SYGDOMME
Influenza

VI DSTE DU...

at ponyen trækker vejret
8-16 gange pr. min.?

Ponyer kan få influenza, men de kan ikke smitte dig eller om-

vendt. Influenza er et virus, og det er i dag et krav, at ponyen er

vaccineret for at starte travløb, konkurrencer eller deltage i kåring. Hvis ponyen

ikke er vaccineret, og den får influenza, får den tør hoste og op til 41 i feber. De første par

dages klare næseflåd bliver gulligt og mere tykt efter et par dage. Hesteinfluenza er meget
smitsom. Smitten kan leve i flere dage, og den kan endda overføres gennem luften.
Kværke

Kværke ligner influenza, men er en bakteriesygdom, som kan gøre ponyen meget syg. Ponyen
14
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får høj feber, gult næseflåd og hoste. Den får bylder under kæben eller andre steder på kroppen. Bylderne vil næsten altid springe op.
Hudsygdomme

Ponyens mest almindelige hudsygdomme er ringorm, muk og sommereksem.
•

•
•

Ringorm er en meget smitsom svampeinfektion, som smitter mellem dyr og menne-

sker. Symptomerne er runde hårløse områder. De spreder sig, hvis ikke ponyen bliver
behandlet. Dyrlægen skal tilkaldes for behandling.

Muk opstår specielt i fugtige perioder med mudder på folden, når der kommer grus
og snavs i små sår i huden. Muk undgås bedst ved at holde ponyens ben rene og tørre.

Sommereksem skyldes bid fra det lille insekt, der kaldes mitten. Ved angreb kommer

der kløe og sårsprækker i huden. Sommereksem kan forebygges ved at holde ponyen

på stald om natten (mitterne er mest aktive ved solopgang og solnedgang). Man kan
hjælpe ponyen ved at give den et insektdækken på. Dyrlægen skal tilkaldes ved større
angreb af sommereksem.
Forfangenhed

Forfangenhed er en meget alvorlig sygdom hos ponyen. Sygdommen medfører, at ponyens
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hove bliver meget varme, og den får meget ondt i dem. Som regel stiller ponyen sig med
forbenene helt fremme og bagbenene ind under sig.

Forfangenhed opstår f.eks. ved pludseligt foderskift, for meget frisk græs om foråret, eller at

ponyen foræder sig i f.eks. havre. Forfangenhed forebygges ved at undgå hurtige foderskift
og for meget frisk græs. En pony har lettere ved at blive forfangen, hvis den har været det

før. Dyrlægen og en god beslagsmed skal altid tilkaldes, hvis man har mistanke om forfangenhed.

Den halte pony

Når ponyen halter, er det fordi, den har ondt i ryggen, benet eller hoven. Smerten kan have

mange årsager. Det kan f.eks. være en forvridning, overanstrengelse, hovbyld, sur stråle, for-

fangenhed, et slag eller noget andet. Dyrlægen skal altid tilkaldes, hvis du er i tvivl, om det
er noget alvorligt.
•

Hvis ponyen træder forkert, får den en forvridning, og kan blive halt. Ledbåndene om-

•

Overanstrengelsen kommer, hvis ponyen har brugt sig for meget og ikke fået hvile nok.

•
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kring leddet svulmer op, og bliver varme.

En hovbyld er en trykning i hoven. Den kan komme, hvis ponyen f.eks. træder på en
skarp sten, eller skoen er for lille. Det kan blive til en infektion i hoven, som bliver

PONYENS SUNDHED

meget øm og varm. Man bruger en visitertang til at finde hovbylden. Hvis det er nød•

•

vendigt at skære bylden fri, skal det gøres af beslagsmeden eller dyrlægen.

Hvis underlaget i boksen er for fugtigt og dårligt, kan ponyen få sur stråle. Strålen
nedbrydes, bliver klæbrig og lugter surt. Sur stråle kan undgås ved at holde boksen tør
og hovene rene og tørre.

Hvis ponyen er halt, og man ikke kan se, hvad der er galt, kan man f.eks. tage et røntgenbillede af dens ben.

Kolik

En anden almindelig sygdom er kolik. Det betyder ondt i maven. Symptomerne kan være

mange. F.eks. kan ponyen blive urolig og svedig, den rejser sig og lægger sig hele tiden, den
skraber med hoven og kigger på maven, ruller sig (hvad den ikke må ved kolik). I enkelte til-

fælde ligger den helt stille. Ved mistanke om kolik skal dyrlægen altid tilkaldes. Træk ponyen
rundt til dyrlægen kommer, så den ikke lægger sig ned. Ubehandlet kolik kan udvikle sig til
tarmslyng, som kan være meget kritisk for ponyen.
Stivkrampe

Stivkrampe skyldes en bakterie i jorden, og er en meget alvorlig sygdom. Den kan opstå, hvis
17
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ponyen får et stiksår, og der kommer bakterier i såret. Ponyen får svært ved at røre sig, og den

bliver stiv i hele kroppen og halsen. Desuden bliver den følsom over for lys og lyd. Fordi stiv-

krampe er dødelig for ponyen, bør man altid vaccinere den mod stivkrampe. Selvom ponyen
er vaccineret, skal man altid tilkalde dyrlægen, hvis ponyen får et dybt stiksår.
Sår

Sårskader er mange ting. Det kan være blodudtrædninger, overfladiske sår, stiksår, tryksår, dybe sår og bidsår.
Det allerbedste er at skylle et sår med rigeligt mæng-

de saltopløsning. Det gør, at sårkanterne ikke bliver

ødelagte, hvis det skulle være nødvendigt at sy. Hvis
det er nødvendigt at sy, skal dyrlægen altid tilkaldes.

VI DSTE DU...

at dyrlægen altid skal tilom,
kaldes, hvis du er i tvivl
hvad ponyen fejler?

Parasitter

En pony, som er angrebet af orm, kan have en lang og glansløs pels. Den kan være vommet –
men tynd, få kolikanfald, diarré og hævede led. Der findes mange forskellige parasitter, som

ponyen kan blive angrebet af. Man tager en gødningsprøve, som fortæller, hvilken parasit og
18
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dermed hvilket ormemiddel, ponyen skal behandles med. Som regel er ormemidlet en pasta,
man giver ponyen i munden. For at undgå parasitter bør man muge folden jævnligt, hvilket
mindsker risikoen for smitte.

STALDAPOTEKET SKAL VÆRE NEMT AT FINDE
OG BØR INDEHOLDE:
•

Vat til sårvask og bandagering.

•

Gazebind til at lægge om såret.

•
•
•
•
•
•
•
•

Gazekompres til at lægge på sår.
Elastikbandage til at holde gazebindet.

Desinfektionsmiddel til at rengøre sår og holde bakterierne væk.
Blødgørende salve til tør og irriteret hud.

Termometer til at tage ponyens temperatur.
Engangshandsker til at beskytte hænderne.
Hovrenser til at rense hoven.

Saks til at klippe sårkanter, tape og bandage.
19

OPGAVE: 3

Tag en pony ud på staldgangen. Ser den frisk ud? Undersøg ponyen.
Fandt I noget unormalt ved ponyen? Hvad fandt I?
Hvad er huld?
Hvordan ser man, om huldet er moderat?
Hvad bør du tænke på, hvis en pony er syg?
Hvordan skal et sår behandles?
Hvad er der i staldapoteket? Få hjælp af en voksen til at se, hvad det indeholder.
Hvad synes I, at der skal være i staldapoteket?
Hvor synes I, at et staldapotek skal opbevares?
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STALDEN
Ponyer er fra naturen stærke og robuste dyr, som både trives med – og kan tåle – at være uden-

for. Når de er ude, skal de have adgang til vand og foder samt et sted, hvor de kan gå i læ for
vind, regn og stærk sol. I Danmark er de som oftest på fold hele døgnet om sommeren. Om
vinteren er de på fold om dagen og på stald om natten. Husk at tjekke folden hver dag. Hegnet skal være helt, og der må ikke ligge noget i folden, som ponyen kan komme til skade på.

Stalden er ponyens hjem. For at ponyen trives i sit hjem, skal vi bl.a. tage hensyn til temperatur, lys og lyd. Der skal desuden være sikkert at færdes for både ponyer og mennesker.

Der findes forskellige slags stalde, som alle har sine fordele. Alt efter typen af pony kan den
ene stald være rigtig eller forkert. F.eks. har en pony med hoste bedre af at stå i en stald, hvor
klimaet ligner det udenfor så meget som muligt. Ponyen kan tåle et meget koldt klima, men
den kan ikke tåle fugt og træk, så bliver den syg.
Lov om indretning

Staldindretningen bestemmes for en stor del af hestelovgivningen. Der står, hvor stor en
boks skal være, og hvor bred staldgangen skal være. Der står også, hvor tit en pony skal have

21

STALDEN

foder og vand, om rengøring af boksen, og der står, hvor meget ponyen skal på fold. Stalden

skal være lys, der skal være en god ventilation, og gulvet skal være skridsikkert. Denne lovgivning er lavet, for at ponyen skal have det så godt som muligt. Derudover står der en masse
andre regler om det at holde pony.
Staldrutiner

For at arbejdet i stalden kan fungere ordentligt, er det vigtigt med faste rutiner. Ponyen er fra
naturen et vanedyr, som trives med faste daglige rutiner, som er tilpasset dens behov. Det er

vigtigt, at ponyen får mad på faste tidspunkter, og at den kan bevæge sig frit på fold hver dag.
Boksen

I boksen skal der være en vandkop eller spand samt en krybbe og en saltsten. For at ponyen

kan ligge blødt og tørt, skal der være rigeligt med strøelse i boksen, og den skal muges hver
dag. Man muger boksen, mens ponyen ikke står i den. Man bruger en trillebør til at køre

gødning og beskidt strøelse på møddingen. Møddingen kan være en fast, støbt plads eller
en container.
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I en stald forefindes bl.a.:

• Bokse med vandkop og krybbe, som skal holdes rene hver dag.
• Bred staldgang.

• Sadelkammer til opbevaring af udstyr. Hvis sadelkammeret er opvarmet, holder udstyret
længere.

• Foderrum og/eller loft til opbevaring af foder.

• Evt. vaskeplads med ventilation og afløb, så vand og fugt kan ledes væk.

VI DSTE DU...

at ponyen skal have adgang
?
til grovfoder hele døgnet
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Forskellige redskaber:

• Greben bruges til at muge boksen og
håndtere halm og grovfoder.

• Spångreben bruges til at muge i en boks

• Halm bruges i bokse og løsdrift samt til

ponyer, som har brug for beskæftigelse.
Halm kræver stor møddingsplads.

med spåner, tørv eller træpiller.

• Træspåner er træ, som er høvlet. Spåner

boksen, og samle gødning op fra stald-

• Træpiller er pressede træspåner. Træpil-

• Skovlen bruges til at skrabe bunden af
gangen.

• Høtyven bruges til at ryste halm op i

boksen samt håndtere halm, hø og wrap.

• Riven bruges til at rive i bokse med spåner, tørv eller træpiller samt udenfor.

• Kosten bruges til at feje staldgangen.

• Trillebøren bruges til at køre gødning på

møddingen samt køre strøelse og grovfoder. Den samme trillebør bruges ikke
til mødding og foder.
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Forskellige typer strøelse:

bruges til ponyer, som ikke kan tåle støv.
ler bruges ligeledes til ponyer, som ikke
kan tåle støv.

• Tørv bruges ligeledes til ponyer, som
ikke kan tåle støv.

VI DSTE DU...

e
at man kan lave en analys
af grovfoderet for at få at
vide, hvor godt det er?

OPGAVE: 4

Hvilke staldrutiner har I på jeres travskole?
Gå rutinerne igennem med jeres lærer fra travskolen.
Hvilken slags strøelse bruges i travskolen?
Hvilke tre rutiner, synes I, er de vigtigste?
Hvordan skulle staldrutinerne være, hvis du kunne bestemme?
Hvorfor tror du, at der er en lov for, hvordan man skal passe sin pony?
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PONYENS FODER
Alle ponyer skal have en foderplan, som

Regler ved fodring:

at æde. Foderplanen skal tage hensyn

• Giv foder på bestemte tidspunkter

fortæller, hvor meget ponyen skal have

til ponyens størrelse, hvilken race den
er, hvor meget den arbejder, og om den
vokser.

• Giv grovfoder før kraftfoder

• Tjek at ponyen altid har rent vand

• Giv aldrig mere foder end ponyen
kan æde op

Grovfoder er grundfoderet

• Giv ponyen madro

skal derfor æde så mange gange om da-

• Træn dig i at vurdere ponyens huld

Ponyen har en lille mavesæk, og den
gen som muligt. Da ponyen fra naturen
æder græs, så skal den tilbydes så meget grovfoder (hø) som muligt.
Hvis ikke grovfoderet kan dæk-

ke ponyens behov for næring,
supplerer man med kraftfoder.
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• Brug kun foder af bedste kvalitet

• Lav aldrig hurtigt foderskift

VI DSTE DU...

kan
at ponyen med sin mule
t?
sortere små sten fra fodere

PONYENS FODER

ALMINDELIGE FODERMIDLER
Grovfoder
• Græs.

• Hø (tørret græs). Det skal være blad-

VI DSTE DU...
kg, den vejer?

rigt, grønt, lugte godt og være støv-

frit. Hø kan godt være pakket ind i
plastik.

• Ensilage (wrap) er også lavet af græs,
men det er ikke så tørt som hø, og det
er altid pakket ind i plastik.

• Halm bruges mest til strøelse, og det
har en lav foderværdi.

• Roepiller er tørret sukkerroeaffald,
som skal udblødes i vand.

• Grønpiller er tørret græs/lucerne,
som skal udblødes i vand.

r

at en pony drikker 5-7 lite
vand pr. dag for hver 100

Kraftfoder

• Havre er en kornsort, som har en god

sammensætning af protein, energi,
fedt og fiber. Den kan gives hel eller
valset.

• Byg er også en kornsort, men ponyen
udnytter den ikke helt så godt. Byg
skal altid valses.

• Majs har et højt energiindhold, og
bruges ikke så tit til ponyer.
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Proteinfoder

• Sojaskrå er meget proteinrigt. Sojaskrå gives i små mængder for at justere ponyens indtag af protein.

• Hvedeklid er skallerne fra kornsorten

hvede. Klid har et højt fiberindhold,
og indeholder meget protein.

• Lucerne er et grovfoder med meget
højt proteinindhold.

Sukkerfoder

• Betfor er tørret sukkerroeaffald, som

• Færdigfoder er et blandingsfoder,
som ved et bestemt antal kg dækker

ponyens næringsbehov. Det kan fås
både som piller og müsli.
Tilskudsfoder

• Vitaminer er nødvendige, for at ponyen kan vokse normalt og forblive

frisk. Ponyer i hård træning, avlshopper og ungdyr behøver ekstra vitamintilskud.

er tilsat melasse og skal udblødes i

• Mineraler er nødvendige for at op-

• Melasse er sirup fra sukkerproduktio-

• Salt er et mineral, som ponyen bør

vand.

nen tilsat hvedeklid.
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Færdigfoder

bygge og bibeholde stærke knogler.

have fri adgang til. Ponyer, som træner hårdt, har brug for ekstra salt.

OPGAVE: 5

Hvilket grovfoder bruger travskolen?

Hvilket kraftfoder bruger travskolen?

Hvilken pony får mest foder? Hvorfor?

Hvilken pony får mindst foder? Hvorfor?

Kan du sætte navn på de forskellige fodermidler, som bruges i travskolen?
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UDSTYR OG FORSPÆNDING
Når du skal lære at spænde ponyen for, er det godt at kunne
navnene på de forskellige dele af ponyens udstyr.
Grime

Grimen er den, som ponyen har på, når den ikke arbejder.

VI DSTE DU...

at for meget læderfedt
t
eller læderolie gør lædere
klistret?

Hovedtøj

Hovedtøjet har ponyen på, når den bliver kørt eller redet, eller hvis den skal være nemmere
at styre. Der findes forskellige typer hovedtøj til travponyen. Når du lægger hovedtøj på, skal

du tage grimen af, og hænge den om ponyens hals. Du tager nu hovedtøjet i højre hånd og
holder om ponyens hoved. Dernæst fører du med venstre hånd biddet ind i ponyens mund

uden at presse på tænderne. Herefter trækker du hovedtøjet op over begge ører, retter det til
og spænder alle remme.

30

UDSTYR OG FORSPÆNDING

Sele

Det er selen, som holder vognen fast på ponyen. Selen lægges over ponyens ryg, og halerem-

men sættes fast. Herefter spændes gjorden og bringestykket, så selen sidder fast på ponyen.
Alle dele, som ikke er spændt fast på ponyen, skal være ophængt, så ponyen ikke kan blive
viklet ind i dem og komme til skade.
Udstyrets pleje

For at udstyret er i god stand og holder længe, skal det holdes rent og smøres med jævne
mellemrum. Når du skal ordne det grundigt, er det bedst, at du skiller det helt ad. Når det er

skilt ad, kan du se, om alle dele er hele, og du kan gøre rent i alle hjørner. Desuden lærer du
at samle udstyret korrekt.
•

Lædersæbe er godt til at gøre udstyret rent med.

•

Læderfedt blødgør ligeledes læderet, og holder det blødt og smidigt.

•

Læderolie blødgør læderet, så det holder sig blødt og smidigt.
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Beskyttelse af ponyens ben

For at beskytte ponyens ben kan man bruge gamacher eller bandager, så den ikke kommer

til skade, hvis den rammer sig selv over benet. De skal sidde så tilpas stramt, at de hverken
glider ned eller stopper blodcirkulationen i benet.

Knæbeskyttere anvendes på forknæene, så ponyen ikke kommer til skade, hvis den rammer
sig selv med det andet forben.

Boots trækkes over forhovene og beskytter baller og hove, hvis ponyen træder sig. Boots kan
også hjælpe ponyen til bedre at holde balancen i trav og undgå at galopere.
Sulkyen

Sulkyen og især hjulene skal spules grundigt, hver gang du har været ude at køre. Sulkyen
skal opbevares under tag, så den ikke ruster. Der findes forskellige typer sulkyer. Der er de

tunge træningssulkyer og de lette væddeløbssulkyer. Nogle sulkyer har plads til to personer,
som enten sidder ved siden af hinanden eller bag hinanden.
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OPGAVE

LAV EN KONKURRENCE:
Hvem kan hurtigst skille en sele ad, ordne den og samle den rigtigt igen?
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DEN HELT UNGE PONY
Indtil ponyen er ca. et år gammel, går den kun på fold og leger med sine kammerater. Mange
steder går de unge ponyer i løsdrift. I en løsdrift går ponyerne på en fold med mulighed for
at gå ind i en kæmpe boks eller lade, hvor de bliver fodret i læ for dårligt vejr. Ponyen bør

i denne periode være i hænder hver dag, så den lærer at blive trukket, blive bundet, at løfte
ben og blive striglet.
Tilkørsel

Det er vigtigt at huske, at den unge pony stadig vokser, og at ikke alle ponyerne udvikler sig

i samme tempo. Tilkørslen starter, når ponyen er ca. 1½-2 år gammel. De store heste tilkøres
som regel lidt tidligere end ponyerne.

Man starter tilkørslen med at vænne ponyen til seletøjet. Dernæst skal den lære at være styrbar. Det foregår ved, at der er en, som går bagved den med lange liner. Herved lærer ponyen

at dreje, gå fremad og stoppe. Når ponyen er helt tryg ved linerne, og kusken føler, at den er
styrbar, så sætter man den for vognen.

Det skal altid være en erfaren voksen, som tilkører ponyen. Det sikrer, at der ikke er noget,
som går galt undervejs, og skræmmer ponyen.
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Hjælp fra en voksen

Det er vigtigt at tænke på sikkerheden med de unge ponyer. Man må aldrig arbejde alene
med dem, før de er helt trygge i alle situationer. Når selve tilkørslen er overstået, så kan konditionstræningen begynde.

Det er forskelligt, hvilken træning der passer til den enkelte pony. Det stiller store krav til
trænerens opmærksomhed at tilpasse træningen til den enkelte pony.
Hvornår må ponyen starte løb?

Ponyer må starte travløb, fra de er tre år. De fleste starter første gang, når de er 3-4 år. Det
kræver flere års træning at gøre ponyen klar til løb.
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KØRSEL
Håndstroppen

For at køre ponyen med følsomme bevægelser er det vigtigt, at du har en god kontakt med
ponyens mund. Det er vigtigt at holde linerne på en måde, så du ikke mister grebet. Tommel-

og pegefinger skal være over håndstroppen, og de tre andre fingre skal være i håndstroppen.
Så får du en god kontakt med ponyens mund gennem linen.
Linerne

Når du sidder på vognen, trækker du linerne op på sædet, og sidder på dem. Du må ikke lade
linerne hænge løst, da de kan vikle sig om ponyens ben. Hvis du mister grebet i håndstroppen, så er det linen, som redder dig fra at miste taget helt.
På og af vognen

Når du skal på vognen, sætter du dig først i sædet, og svinger benene ind sidst. Når du skal
af vognen, gør du det omvendt, og svinger benene ud først.
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Hvordan får du ponyen til at:
•

Gå fremad: Du klikker først med tungen. Hvis ikke den går frem, kan du slå den let på

•

Dreje: Når du skal dreje med vogn, skal du have god plads, da vognen er bredere end

•

bagparten med linen.

ponyen. Skal du til højre, tager du forsigtigt i højre line, og slipper lidt på den venstre.
Skal du til venstre, så gør du det omvendt.

Gå ned i tempo: Hvis du skal have ponyen fra trav til skridt eller fra skridt til stop, skal

du først bruge din stemme i en lang tone. Du kan f.eks. sige rooolig, pruuuh eller stååå,
alt efter hvad ponyen plejer at lystre. Deref-

ter tager du forsigtigt i begge liner,
og når ponyen sætter tempoet

nding og kørsel:
Sikkerhedstips ved forspæ
på.
yen, før du sætter vognen
Læg altid hovedtøj på pon
tager hovedtøjet af.
Tag altid vognen af, før du
edtøjet, altid i grimen.
Bind aldrig ponyen i hov
pony og vogn.
Hop aldrig ned mellem
skal den, som ikke kører,
Hvis I er to på vognen, så
holde fast i.
altid have en træksnor at
bruges.
rm til fødderne, skal den
Hvis vognen har en platfo

ned, kan du slække lidt
på dem igen. Husk at

rose din pony, når den
gør noget rigtigt.
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OPGAVE: 6

Prøv at holde et bid i hænderne,

mens en af dine kammerater hold
er i linerne.
Øv jer i at dreje, øge tempo og sætt
e tempoet ned.

du kører:
Vigtigt at tænke på, når
rigtige retning.
Sørg for, at du kører i den
, og
l tage ponyen ned i skridt
Vær sikker på, hvor du ska
trav.
hvor du skal sætte den i
hvad der sker på banen.
Kig fremad, så du kan se,
ting
e det, så du ikke rammer
Når du vender, skal du gør
eller andre ponyer.
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GRUNDLÆGGENDE OM TRÆNING
En pony, som skal konkurrere inden for travsporten, har brug for lang tids forberedelse og

megen træning. For at ponyen skal kunne gøre det godt og modstå presset, har den brug for:
•

Et godt helbred.

•

Udholdenhed.

•
•
•
•
•
•

En særdeles god kondition.
Styrke i sener og muskler.
Hurtighed.

Være i stand til at veksle mellem forskellige tempi.
God løbeteknik.

Koordination af sine bevægelser.

Før og efter arbejde

Det er meget vigtigt at varme ponyen op inden træningsarbejdet. Gennem opvarmningen

bliver ponyen mere smidig, muskler og nerver fungerer bedre, og risikoen for træningsskader
bliver mindre.

Efter arbejde er det mindst lige så vigtigt, at ponyen får lov at skridte ordentligt af. Så undgår
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man mælkesyre i musklerne. Mælkesyre giver stive og ømme muskler. Man bør lade ponyen
småtrave og skridte i mindst 10 minutter efter hårdt arbejde.
Forskellige træningsformer

I forbindelse med træningen af ponyen, vil du lære forskellige træningsformer at kende. Der
er den almindelige motionstræning, som opbygger ponyens grundkondition. Hård træning

er, når ponyens grundkondition er på plads, og den trænes hen imod løb. Hurtig træning og
intervaltræning er, når ponyen skal lære at løbe rigtig hurtigt.
Motionstræning
•

•
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Motionstræning for vogn er en vigtig del af grundtræningen af ponyen. Motion kan

være over kortere eller længere distancer. Grundtræningen styrker ponyens sener og led,
og styrker konditionen

Ridetræning er motionstræning under rytter. Det er en god måde at variere træningen
på, men husk at både pony og rytter skal være vant til at ride

TRÆNING AF PONYEN

•

•

Longering er en god træning for selv den tilkørte pony. Som træning handler det om at
løsgøre ponyen, og gøre den lige smidig i begge sider. Ponyen må ikke longeres for længe på den enkelte volte, og det er bedre at longere den på et blødt underlag end på et fast
Kørsel for lange liner

Hård træning
•
•

Træning med tung vogn

Løbebånd med stigning er en god måde at opbygge ponyens grundkondition på, især
er skridt med stigning godt

Intervaltræning
•

Intervaltræning er træning, hvor man skifter mellem forskellige tempi. Denne træning
giver kondition, og gør også ponyens evne til at accelerere bedre

Hurtigt arbejde
•

Ponyen arbejder i et højere tempo som forberedelse til konkurrence
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Pulstræning

Alle ponyer er individuelle, og reagerer forskelligt på forskellige former for træning. Man kan
måle ponyens puls ved alle former for træning. Når ponyen arbejder mere hårdt, bliver pulsen
højere. Ved at måle hvor høj pulsen bliver, og hvor hurtigt den falder igen efter arbejde, får

du en sikker fornemmelse af, hvor god ponyens kondition er. Jo hurtigere pulsen falder efter
arbejde, jo bedre kondition har ponyen.
Variation

I al træning bør du tænke på at variere arbejdet. Det er vigtigt, at ponyen får lov at skridte
med jævne mellemrum, og at du ikke kører i små sving og for tungt underlag. For at ponyen
kan holde længe, er det vigtigt, at muskler, led og sener kan tåle træningen, også når ponyen
har en god kondition. Variation gør også, at ponyen bliver ved med at synes, at det er sjovt.
Træning kræver tålmodighed

For at ponyen kan blive en god travpony, skal den trænes mange gange om ugen i flere år. Når

du begynder arbejdet med en utrænet pony, er det vigtigt, at du starter roligt, og at du kun
træner motionstræning den første tid. Hvis ponyen løber for hurtigt eller for længe, kan den
blive øm i kroppen eller blive halt.
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Forslag til træningsskema af pony, som er
Mandag:

Motion, 6 km

Tirsdag:

På fold

Onsdag:

Motion, 6 km

Torsdag:

Motion, 6 km

Fredag:

På fold

Lørdag:

Motion, 6 km

Søndag:

Skridttur ca. 1 time

i begyndelsen af sin optræning:

Ponyen, som er nærmere sin start
i løb, trænes ofte lidt mere hårdt, men
til gengæld ikke lige så mange gang
e pr. uge. Forslag til træningsskema:

Mandag:

Motion, 10 km

Tirsdag:

Intervaltræning

Onsdag:

På fold

Torsdag:

I skoven

Fredag:

På fold

Lørdag:

Intervaltræning på bane

Søndag:

På fold eller skridttur

Det er vigtigt, at du har en langsigtet plan, hvis du ønsker,
at din pony skal blive en god travpony.
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Efter træningsarbejdet

Et brusebad er uvurderligt for en pony, som er blevet svedig efter et hårdt arbejde. For at sved

og snavs ikke skaber gnavsår eller bliver årsag til hudsygdomme, behøver ponyen en skylning

med lunkent vand. Når du spuler ponyen, skal du være omhyggelig med at komme overalt.
Den skal også skylles mellem forbenene, mellem bagbenene og helt ned til hovene.

Hovedet vasker du med en svamp, da ponyen ikke bryder sig om at få vand i øjne og ører.
Efter vask

Når ponyen er vasket, skraber du den med en svedskraber. For at den bliver hurtigere tør, kan
du give den et sveddækken på. Hovedet kan tørres med et håndklæde.

Som efterbehandling kan du give den massage og udstrækninger. Det forbedrer blodcirkulationen, og virker afslappende efter hårdt arbejde.

Efter hårdt arbejde er det en god idé at køle ponyens ben i koldt vand 10-15 min. Koldt vand
får blodkarrene til at trække sig sammen, og overanstrengte ben kan undgås.
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Stopur

Man kører med stopur for at vide, hvor hurtigt ponyen traver. Når vi snakker om travponyens
tempo, så udregnes det i gennemsnitlige kilometertider, uanset om ponyen traver 500 m eller
2.000 m.

Tidtagning ved træning

Når man træner og kører travløb, bruger man bl.a. km-tid for at vurdere ponyens præstation,
og for at ændre tempoet i træningen. På alle landets travbaner uanset størrelse, er der for hver
100 meter opsat en pæl. Disse pæle er en god hjælp til at tage tid på tempoet.
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OPGAVE: 7
Kan de forskellige træningsmetoder være mere eller mindre anstrengende for
de forskellige ponyer? Hvad tror du, at det kan skyldes?
Tror du, at det samme træningsskema passer på alle ponyer?
Hvordan har du det i kroppen, når du har lavet en ny gymnastikøvelse?
Kan ponyen blive øm i musklerne?
Mål hvilepulsen på forskellige ponyer. Mål pulsen på de samme ponyer efter
arbejde. Er der forskel på ponyerne?
Hvilken type træning har en travskolepony brug for, inden den skal løbe
travløb?
I hvor lang tid skal den trænes?

gøre, hvis du
Hvordan ville du
en travpony?
fik lov til at træne
pen.
Snak om det i grup

I gruppen kan I snakke om,

hvilke øvelser I har lavet med
ponyerne, og under hvilke
øvelsesformer de hører til.

Gå ud på bane

n med jeres
træner og se, hv
or pælene er.

46

TRAVBANEN

TRAVBANER
Travbanen er det område, hvor der køres travløb. Travbanen er altid oval. Den bane, som du
hører til, kaldes din hjemmebane. Alle, som har kørelicens gennem travforbundet, har sin
licens på sin hjemmebane.

Der findes otte travbaner i Danmark og 10 ponytravklubber. Der er travbaner i/på:
•

Charlottenlund

•

Nykøbing Falster

•
•
•
•
•
•

Bornholm
Odense
Billund
Aarhus
Skive

Aalborg

Derudover er der følgende ponytravbaner:
•
•

Sydsjællands
Kvistgård
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Det er forskelligt, hvor tit der er ponytravløb på den enkelte bane. De fleste baner har 20-25

løbsdage pr. år. Hele sæsonplanen kan ses på Dansk Pony Væddeløbs Forbunds hjemmeside
www.dpvf.net. Foruden selve travbanen har de fleste travbaner følgende faciliteter:
•

Træningsbane

•

Skridtmaskine

•
•
•
•
•
•
•
•

Bane med dybt sand
Skridtbånd
Folde

Stalde hvor trænerne har deres heste stående

Stævnestald til de heste som ikke står på banen
Vaskepladser
Restaurant

Spilleboder

Det er travselskabet på den enkelte bane, som driver og vedligeholder travbanen og området

omkring den. Travbanerne bruges til mange forskellige aktiviteter, f.eks. firmafester, polterabender m.m.
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TRAVLØB

KLAR TIL LØB
Når ponyen er tilkørt og trænet op gennem lang tid, så er den klar til at starte travløb. Inden
den må starte i de rigtige løb, skal den godkendes i et prøveløb.

Når ponyen er godkendt til start, kigger man propositionerne igennem sammen med sin træ-

ner. Når ponyen er godkendt til start, kigger man propositionerne igennem med sin træner,
og finder et passende løb til ponyen.
Inden start

Det er vigtigt, at ponyen er i god form og helt frisk, når den skal starte løb. Der må ikke
skiftes foder op til et løb, da det kan give uro i ponyens krop.
Forberedelse

Hvis ponyen skal have andet seletøj på, end den plejer at gå med, så er det en god idé at

vænne den til det inden løbet. Ellers kan det nye seletøj genere den, og den yder dermed
ikke sit bedste. Dagen inden løbet tjekkes udstyret, så man ved, at alt er i orden, og at ingen
dele mangler.
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TRAVLØB

Ren og flot

Det er flot, alt er rent og nypudset i anledning af løbet. Det gælder både pony, kusk og udstyr.
Ponyen bliver ekstra flot, hvis den er vasket og har fået flettet pandelokken. Kusken har sine
egne farver at køre i, og mange har udstyr til ponyen, som passer i farverne.
Regler på banen:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Hold altid øje med, hvor du kører.

Følg banens anvisninger om kørselsretning. På nogle baner kører man højre om, på
andre kører man venstre om.

Kører du i langsomt tempo, skal du altid køre i de udvendige spor og i modsat retning.
Kører du i hurtigt tempo, skal du altid køre i de indvendige spor.

Når du skal vende eller skifte volte, skal du holde øje med maskiner og andre ponyer.

En pony må kun slå i galop to gange i et løb, og den må ikke galoppere mere end 100 m.
En pony bliver diskvalificeret, hvis den slår i galop inden for de sidste 100 m før mål.

Når du har passeret mål, holder du farten, indtil du kommer til svinget. På den måde
sker der ingen sammenstød, og ponyen lærer, at den ikke skal stoppe lige efter mål.

TRAVLØB

Voltestart

Voltestart er en almindelig startmetode i travsporten, især hos ponyerne. Ved voltestart kan

ponyer med forskellige størrelser og hurtighed konkurrere mod hinanden, da de kan starte
på forskellig distance.

Ponyerne traver på en tyvemetervolte med maks. 5-7 ponyer i hver volte. Når alle ekvipager

er på plads i volten, siges der ”klar til start”. Herefter kommer kommandoerne ”klar-et-tokør”. Ved ”klar” skal ponyen med startnummer 1 være ca. i midten af selve travbanen, og det

skal den også være igen ved ”et”. Ved ”to” skal alle ponyer være vendt i kørselsretningen, og
ved ”kør” skal alle ponyer være ved startlinjen.

Ved voltestart kan der være mange meters tillæg. I nogle tilfælde er der ponyer, som skal

løbe både en og to banerunder mere end dem, som løber på den korteste distance. F.eks. kan

den langsomste pony starte på en distance på 900 meter og den hurtigste pony starte på en
distance på 1700 meter i det samme løb.
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TRAVLØB

Startvogn

Startvognen er en vogn med vinger, som kan foldes sammen. I Danmark bruges startvognen

kun til de store heste. Hestene traver op bag vognen, og ved startlinjen kører vognen fra
hestene og folder vingerne sammen.
Løbet

Under selve løbet køres der, som træneren har fortalt. Ponyen går undervejs i et højt tempo
og slutter opløbet med en spurt. Eftersom ponyerne konkurrerer mod hinanden på tværs af
størrelse og hurtighed, så er der lige fra shetlændere over gotlandsrussere til sportsponyer

i løbene. Den, som kommer først over målstregen, efter at have kørt en bestemt distance,
bliver vinder af løbet.
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TRANSPORT AF PONYEN

TRANSPORT AF PONYEN
Det er ikke noget problem at læsse ponyen i trailer eller lastbil, hvis den er veltrænet. Det
er dog en god idé at træne ponyen i at blive læsset i god tid, inden den skal ud at køre. Der

skal altid være en voksen til stede, når du læsser. Traileren skal altid sidde på bilen, når du
læsser ponyen.

Tips ved læsning af pony i trailer:
•

Læs på et roligt sted.

•

Det kan være en stor hjælp at bakke traileren til en port. Så er der kun én vej for ponyen:

•

•
•
•
•
•

Undgå at have en stejl rampe.
lige op i traileren.

Hav altid hjælpere med. De kan stå ved rampens sider.

Den, som læsser, bør bruge handsker, hjelm og sikkerhedssko.

Hvis en pony er urolig, er det en god idé at læsse en anden pony først.
Ros altid ponyen, når den er gået op.

Sæt altid bagbommen på, inden du lukker bagsmækken. Stå altid på siden, aldrig lige
bag ponyen.
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TRANSPORT AF PONYEN

•
•

Når traileren er lukket, bindes ponyen

Vær altid klar til at køre, når du har læsset ponyen

Tips til når ponyen skal ud af traileren:
•

Hvis der er to ponyer, skal begge ponyer være klar til at blive læsset af samtidig.

•

Medhjælperen stiller sig ved siden af rampen, og åbner ved tegn fra trækkeren.

•
•
•

Løs træktovet op og læg evt. hovedtøj på.

Ponyen skal stå stille, indtil den får besked på at gå baglæns.

Medhjælperen støtter ponyen, så den ikke bakker ved siden af rampen.

Tips til når ponyen skal ud af en lastbil:
•

Læg evt. hovedtøj på.

•

Træk ponyen ned, så den går midt på rampen.

•
•

54

Løsn træktovet.

Væn ponyen til at gå roligt ned.

TRANSPORT AF PONYEN

Ponyens udstyr ved læsning kan være:
•

Grime og træktov (og hovedtøj efter behov).

•

Transportgamacher eller bandager.

•
•
•

Vat i ørerne.

Dækken som kan absorbere fugt.
Halebeskytter.

OPGAVE: 8
Hvilke risici er der ved læsning af en pony?
Hvorfor bør ponyen have transportgamacher på?
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