Motion till fullmäktigemötet 2018 08 04
FNH Skaraborg
Körbarhets intyg nivå två = KB II
Styrelsen i Skaraborg fick i uppdrag av sitt årsmötet 2018 0112 att utforma en motion. En motion
som grundar sig på de svar i den enkät, som delgavs årsmötet, och som skickats ut till alla distrikt i
februari, samt den research som gjorts bland användare av nordsvensk brukshäst. Alla som velat har
fått tycka till och lämna förslag.
Sammanfattningen av enkät och samtal är följande:
De flesta vill komma vidare, och få /ge möjlighet till mer utmaning och fler visade hästar på
premieringarna (att det är intressant att se äldre hästar och hur de utvecklats), Men det finns en oro
för att det inte kommer köras hästar på traditionellt vis vid fyra års ålder om man kan göra det
senare, och att det kommer att bli för likt ett bruks Dm. För att motivera att hästar kör sitt KBI som
4 åringar är KB II för 6 år och äldre, tänkt att vara väsentligt mycket svårare. Samtidigt som det kan
sporra att ytterligare prestations höja sin häst även om man gjort KBI som 4 åring. Samt att
utförandet av uppgifterna skiljer sig mycket jämfört med bruks DM och det alltid finns en exteriör
bedömning knuten till provet.
Man vill använda samma blankett som för traditionellt KBI för att minska byråkratin.
Oro finns även att de platser som idag tycker att det är svårt att anordna ett traditionellt KBI inte
kommer kunna eller ha möjlighet, att göra ytterligare ett KBI på en högre nivå. Samtidigt som det
finns platser där provet är väl förankrat och man har en önskan att komma vidare, och utveckla sin
premierings plats och möjligheten att få fler hästar till visning.
Därför bör det vara helt valfritt för varje premierings plats att anordna KB II
Här är ett väl grundat förslag till TR för KB II:
Häst Sto/Valack/Hingst skall kunna göra ett KB II så sommar premiering. Hingst även på
avelsvärdering för Hingstar. Hästen skall vara minst 6 år gammal. Provet kan utföras valfritt antal
gånger. Alla körningar registreras och medelpoäng är merit grundande.
Domare som dömer skall ha genomgått minst 4 KBI domar kurser, där det senaste deltagandet inte
får vara äldre än 3 år vid bedömnings tillfället. (Här ställs vissa krav på Rix att anordna kurser) Det
är framförallt hästens tålamod dragvilja och lyhördhet som skall bedömas. En klantig, fumlig, och
nervös kusk, skall inte hämma hästens fördelar, så länge denne gör snällt vad kusken ber om.
Provet skall utföras på ridbana eller motsvarande plan, slät och inhägnad yta. Med gräs eller grus
som underlag.
Vagnen skall ha en totalvikt på 1000-1200 Kg företrädesvis kraftigare skogsvagn. Den skall ha
rekade skaklar, ej draglinor, med en stadig kuskbock för kusk och medhjälpare.
Banan börjar med anspänning och ett stillastående i 1 minut före igångsättning, under denna minut
skall kusk och medhjälpare sitta på kuskbocken med en helt orörlig halt i bjudning. För att erhålla
högsta bedömning.
Det skall under banans sträckning placeras 2 halter om totalt 3 min. de skall vara helt orörliga i
bjudning, för att erhålla högsta bedömning.

Den skall innefatta en travsträcka som är ca 100 m lång. Travsträckan skall innehålla ett eller flera
byte av underlag typ platt träbro, vatten, presenning, betong, asfalt, gummimatta. Travsträckan skall
vara markerad med någon typ av koner eller port pinnar, bredden på portarna 1,5 gånger
vagnsbredden. Portarna är endast till för bedömning av lyhördhet och samarbetsvilja. Den skall
även inne hålla minst två kraftigare kurvor en åt vardera hållet.
Ryggningen innebär typ vändning på sidoväg, Det skall användas bommar eller brädor som
markering och ha generösa mått. Det är ett fritt antal fram och bakkörningar, men inte gå emot
bommarna, (målet är att kunna vända utan att köra i diket helt enkel) ju mer trixande desto mer
tålamod behövs hos hästen. Det är inte godkänt att göra en snäv rundsväng även om det skulle gå
utrymmesmässigt. Två påkörda bommar kan aldrig ge över 5 p i momentet ryggning.
Avspänning 1 min stillastående före avstigning, kusk och medhjälpare på kuskbock helt stilla
stående i bjudning, för att erhålla högsta bedömning.
Ovanstående är som sagt ett FÖRSLAG till hur det skulle kunna se ut. Det är upp till
beslutsfattande personer i ärendet att jobba vidare med vad som är lämpligt.
Sammanfattning av motion ifrån Skaraborg:
Skaraborgs distriktet vill att det skall finnas möjlighet att anordna och köra ett KB II för äldre
hästar ston,hingstar, valacker och att det skall var a lika meriterande för individen och för
föräldradjuren som KBI.
Motionen har behandlats av styrelsen under våren 2018 på uppdrag av årsmötet 2018-01-12
Styrelsen beslutade att skicka motionen vidare till fullmäktige mötet 2018
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