Hengertrening:

Kurs med Tara Orlin, Bolvik går i Skien. 12 og 13 desember.
Endelig skal vi på kurs. Beste av alt med egne hester!
Ukene går sakte, spent som et lite barn, og føles som tiden går for sakte frem
mot 12 desember. Plutselig er det bare noen dager igjen. Fredag før kurset skal
vi kjøre hestene dit, da kurset alt starter 09.00 på lørdagen. Og hvem er første
mann ut? Joda, det ble visst meg det.
I forkant har jeg valgt å ta hengerlasting, da jeg ønsket å ha en lettere måte å
laste inn hest på, og syns det var greit å ha god veiledning for å laste Amazing
på best mulig måte.
Espen valgte groundwork med Pilgrim.
Så kom fredagen. Vi tenkte at det var greit å starte tidlig ettermiddag, i tilfelle
det tok litt ekstra tid å laste. Men det ble ikke Amazing som kviet seg for å gå på
hengeren, den jobben overtok Pilgrim. Men tok ikke altfor lang tid før vi fikk han
på. Skal mye til å slå Tinki sin rekord på 3 timer! Så da var vi på vei med full
lastet bil og full henger, mot nye eventyr. Mest spent var jeg på Amazing som
ikke er like bereist som Pilgrim. Pilgrim pleier å ta det meste med ro, alt er
utrolig lett med den karen der. Vel fremme, så var det bare å ta inn hestene.
Begge blir med med uten å nøle.
Så var det bare å pakke ut utstyr og fòr, og komme seg på hytta. Og gjøre seg
klar til å stå opp tidlig.

Første kurs dag!
Fysj så spent jeg var, og ikke minst spent på hvordan hestene var på nytt sted.
Men begge oppførte seg eksemplarisk, sett bort fra at Amazing er litt mer urolig
uten Pilgrim eller oss. Tara jobber med Amazing første dagen, fra bakken går alt
bra, men ser jo at hun er litt skeptisk til selve hengeren, men ikke rundt. Gikk
utrolig flott, og gikk på av seg selv. Første dag setter vi ikke på bom, men bare
får hun til å gå inn. Liker virkelig måten Tara Orlin jobbet på.
Så var det Espen og Pilgrim sin tur.
Først tar Tara å jobber litt med Pilgrim, og Pilgrim er litt sta til å begynne med.
Med når han ser poenget er han lettere å jobbe med. Espen får veiledning på å
rygge, drive rundt. Og får nok høre at han er litt for snill med han, og må være
flinkere til å være tydeligere. Resten av dagen gikk av å se på de andre som var
med på kurset, noe som også er utrolig lærerikt. Og vi måtte jo beundre den
andre Gypsy Coben som var på stallen, utrolig flott 3 åring. De var å med på
kurset. Så var 3 Gypsy cob av 7 påmeldte hester, det er ikke dårlig.
Andre kurs dag.
Hestene har roet seg mer, og fikk stå ute en stund før vi skulle i ilden igjen,
Men vi fant ut at vi ville ta henger lasting med Pilgrim i dag, han har ikke nølt
før, så da var det greit å få inn samme teknikk på han.
Først i ilden var Amazing og meg. Og i dag var det jeg som skulle laste selv. Jenta
imponerer meg og tar det hele på strak hov. Hun går litt fort ut igjen, men det
går seg til og litt etter litt setter vi bommen bak på. Står som en prest. Det hele
tok bare 30 minutter, så jeg har vel lov til å være litt stolt?
Etter lunsj var det Pilgrim og Espen sin tur. Går veldig fint fra utsiden, han er jo
ikke redd hengeren. Men uvillig til å gå inn. Etter hvert går han inn han og står
pent. Så skal vi øve å ta inn begge på hengeren sammen.
Får begge inn, men så får Pilgrim for seg at nei, dette er jeg ikke enig med og blir
litt sta. Så da må vi ta det forfra med han igjen. Tara overtar, for å jobbe litt med
han. Utrolig moro å se på, hva hun gjør og hvordan.

Etter hver får vi han innpå og han står som han har pleid, som en prest.
Så er det Amazing sin tur, og hun går fint innpå. Så var det bare å laste av og la
de få pause til vi skal dra. Skal ærlig innrømme at jeg gikk med ett stort smil,
stolt av hestene og ikke minst oss selv. Når vi skulle laste de på når vi skulle dra,
gikk som en drøm! Begge gikk på, null problem. Nå er det bare å jobbe videre
hjemme for å vedlikeholde det vi har lært og gjøre både hestene og oss selv
enda tryggere på lasting. Og et av mine mål, som er å stå bare på utsiden å laste
inn hest, er i boks 
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