
Inkörning av unghäst, 
enligt Elis Ljungeks metod:

Lektion 1-10 tömkörning. 
Lektion 11-16 inköring med vagn

LEKTION 1
1. Bind upp hästen med två angörnings-

punkter, övre ringarna i grimman
2. Borsta hästen mjukt – rör öronen
3. Lyft benen försiktigt – kratsa hovarna
4. Lägg på selen. Ta det väldigt nätt med

svanskappan och gjorden – spänn ej för
hårt, ha gärna svanskappan lös och med
ställbar länk till selens ok

5. Sätt på huvudlaget – ej får hårt. 
Käka upp lätt

6. Grimmskaft, håll kort (håll ej med handen
i huvudlag eller grimma)
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Att gå långs
vid inkörnin



Just att sätta metoden på pränt, har
varit viktigt, anser Elis. På ett
pappersark skrivs hästarnas namn
och varje lektionsnummer. Sedan är
det bara att pricka i vartefter. Det är
också lätt att se vad som tränades
lektionen innan.

-Det viktigaste är att skynda
långsamt, bli kompis med hästen så
att den litar på dig och du på den.

Elis binder upp hästarna direkt,

redan när de är två, tre dagar gamla.
Han menar att, en häst som stått
bunden från början, står lugn och stilla.

-Första lektionen är det viktigt att
bara klappa om hästen, borsta den
och kolla hovar, säger han.

Grimman finns alltid på som en
trygghet. Att ha rätt utrustning är
förstås viktigt - ställbar käkrem,
nosrem och taljor som tömmen
löper lätt i. Arbeta alltid med hästen.

Ju långsammare man går fram,
desto fortare går inkörningen.
Under det mottot har Elis
Ljungek, Stall Gelj utanför
Halmstad, kört in unghästar i 25
år.  Metoden har förfinats med
åren och idag har han ett exakt
schema att följa, dag för dag.
Elis namn och metod har under
året fått mycket gott rykte.

samt fram viktigast
ng av unghästar
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Utrustningen som Elis börjar arbeta med.Elis Ljungek har kört in unghästar med samma metod i 25 år.



Pisk eller spö får inte användas.
-Skulle hästen vara motsträvig på

någon punkt måste man ha tålamod.
Det kan gå bra nästa gång eller
gången därpå. Hästen behöver inte
kunna svänga både vänster och höger
förrän lektion 16.

En lektion varannan dag
Elis tycker det är bra om man hinner
med en lektion varannan dag. Det är
bättre än tre dagar i följd och sedan
tre dagars uppehåll. Minsta totala
inkörningstid bör vara 30 dagar.

-Sela alltid av fritt utanför stallet.
Hästen lär sig fort att stå still, även
om den inte är bunden. Den skall
kunna stå still utanför stalldörren så
att du lugnt kan stänga och öppna
dörren själv.

Elis låter hästarna vara uppkäkade
på en gång för att de skall lära sig att
inte böja ner huvudet. Det är också
en säkerhetsaspekt.

När Elis selat på låter han medvetet
bröstan hänga och dingla utmed

hästens sidor. Ett sätt att lära den att
ha saker på sig och kring benen.

-Men jag tvingar aldrig hästen, det
skall gå lugnt och stilla.

I Elis schema tömkörs hästen
lektion 1-10. Lektion 11-16 är det
inkörning med vagn. Från början
tömkör han med rep eftersom de
löper lättare i taljorna. Dessutom får
han bättre fäste med händerna i rep
än i lädertömmar. Senare går han
över till vanlig sele några lektioner
där hästen får vänja sig vid all
utrustning utom vagn.

När vagnen sätts på går han
mycket lugnt och stilla till väga. Och
han använder alltid slagrem.

-Det tar några minuter att sätta på
den men det tar hur lång tid som
helst om en häst skadar sig på
skalmen.

Ingen skillnad på undervisning
Elis berättar att någon häst kan gå
omkull på grund av rädsla. De vill helt
enkelt lägga sig ner. Ston oftare än

fortsättning från sidan 10
7. En leder, en går bakom med lösa tömmar

– styr ej alls
8. Öva kommandona proo och smacka

LEKTION 2
1. Se lektion 1 punkt 1-5
2. Kort grimmskaft, gå ut med hästen, sträck

tömmarna lätt och låt den känna dem
mot låren. Kör ut cirka 500 m

3. Läng grimmskaftet på hemvägen
4. Öva proo och smacka

LEKTION 3
1. Se lektion 1 punkt 1-5
2. Långt grimmskaft på utvägen
3. Öva kommandona
4. Lossa grimmskaftet på hemvägen. Mjuka

kommandon

LEKTION 4
1. Se lektion 1 punkt 1-5
2. Hjälp ut cirka 100 m, därefter går

medhjälparen hem
3. Körs ensam med samma kommandon,

endast rakt fram
4. Körs lite längre denna gång – 1,5 km

sammanlagt
5. Medhjälparen hjälper till vid avselningen

LEKTION 5
1. Se lektion 1 punkt 1-5
2. Ha endast hjälp precis ut ur stallet och

vid avselning
3. Börja öva sidoförflyttningar
4. Stanna och sätt igång

LEKTION 6
1. Se lektion 1 punkt 1-5
2. Se 2 och 3 föregående lektion
3. Bör nu kunna stå still en kort stund
4. Du är nu uppe i 2 km

LEKTION 7
1. Se föregående lektion
2. Skall nu lyda töm. Öva

LEKTION 8
1. Nu används vanlig sele, bredbrösta, vanligt

huvudlag med käk, slagrem hängs på
2. Se föregående lektion. Glöm inte att ha

rätt långa tömmar, sparkrisken
3. Öva att köra i åttor. Tömmarna lätt mot

benen

LEKTION 9
1. Se föregående lektion
2. Öva att stanna i åttor, där du står ganska

stilla i mitten
3. Lektionen bör pågå sammanlagt med

körning på vägen i 20 minuter

Hästen skall kunna stå still själv.

Aldrig något tvång. Vill hästen inte svänga vänster så tvingar inte Elis honom. –Det han inte gör idag
gör han imorgon, säger Elis.
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hingstar. Varför vet han inte. Men det
händer bara en gång, sen är det bra.

-Hästen kan vara körd i veckor och
så plötsligt lägger den sig.

Elis som tidigare arbetat som
militär och undervisat kadetter, säger
att det är ingen skillnad att lära ut
till hästar.

-Jag använder mig av samma
pedagogik.

Elis visar ute på gårdsplan hur han
tränar en unghäst. Just den här
hästen är ett år, heter Valparaiso Gelj,
efter Easy Lover (u. Charlotta Gelj).
Den är inkörd men Elis går igenom
alla moment. Han påpekar att man
aldrig får använda tvång. Och när
Valparaiso Gelj inte vill gå en extra
vända, eftersom han inte brukar göra
det, så får han gå ner på gårdsplan ett
varv först och vända upp igen.

Den personliga kontakten med
hästen är det som Elis värderar mest
och ser som viktigast. Det första
han tittar på när han möter en ny
häst är ögonen.

-Jag måste få ögonkontakt med
hästen, säger han.

Elis inkörningsschema är upplagt
på 16 lektion under 40 dagar, alltså
tre lektioner per vecka. Några prak-
tikanter från Plönninge
Naturbruksgymnasium frågade om
de fick använda sig av hans metod
där. Och det gick naturligtvis bra.

Nina, som nu arbetar på gården
hos Elis, berättar hur det gick:

-Vi gick fram i en takt som hästarna
hängde med på. De andra i klassen
tyckte att vi gick för långsamt fram
och sa att vi aldrig skulle hinna bli
klara med våra hästar. Men när sista
lektionen var klar var det bara våra
hästar som var inkörda och klara.

Elis kommenterar det så här:
-Många kan bli

otåliga av att följa
mitt schema. Men det
får man inte bli.

LEKTION 10
1. Repetition av allt
a) Lyda kommandon
b) Stå stilla minst 20 sekunder
c) Stå stilla helt fritt vid avselning, utan

medhjälpare
2. Gå i åttor och stanna längst ut
3. Lektionen bör pågå 20-25 minuter

LEKTION 11
1. Sätt på speedcar (lätt vagn), glöm ej

slagrem
2. Var tre personer. Rätt långa grimmskaft.

En hand längst fram på skackeln
3. Lyft vagnen vid utkörsel så att den ej

studsar till. Den får ej skramla
4. Gå upp i vagnen utanför stallet

5. Kusken helt passiv denna lektion.
Endast skritt
6. Kör bara rakt fram, inga åttor
7. Gå av vagnen vid vändning och lyft
vagnen
8. Hästen skall märka kusk och vagn så
lite som möjligt
9. Selas av fristående ute med alla tre
personerna närvarande

LEKTION 12
1. Starta som föregående lektion
2. Efter 200 m endast två personer
3. Börja öva att kusken kör

LEKTION 13
1. Se föregående lektion
2. Efter 200 m, två personer
3. Öva kommandon
4. Kör lite höger och vänster på vägen
5. Släpp hästen åt kusken på hemvägen

LEKTION 14
1. Se föregående lektion
2. Två personer ut ur stallet
3. Hjälppersonen går hem efter 200 m
4. Ännu skritt
5. Öva kommandon, kör cirka 20 minuter

LEKTION 15
1. Se föregående lektion
2. Du kör ensam
3. Trav lätt redan på utvägen. Viktigt
4. Kör några vida åttor
5. Hästen skall nu stå stadigt stilla när du
begär

EXAMEN

Nu skall hästen visa att den är inkörd

SUMMERING:
Om du kräver för mycket för tidigt får du
jobba dubbelt så mycket. Genvägar är
senvägar.

TEXT OCH FOTO:
Anne Adre-Isaksson  

Elis börjar med tömkörning. Först använder han linor i stället för sele.

All utrustning är på för att hästen skall vänja sig vid den.
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