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Andersen, Monika Køier
Slimmingevej 28-30
4100 Ringsted
Mobil: 4030 5650
mail: monika@koier.com

Monika underviser både hjemme på Juellund
og kører ud til elever. Hun underviser mest
1-spand. Kusken kan vælge at komme med
hest, men Monika bruger også sine egne heste på forskellige niveauer. Monika fokuserer
på dressur, forspænding, sikkerhed, hestens
muligheder og begrænsninger. Monika er
erfaren konkurrencekusk og kører 1-spand .
hest.

Bommelund, Anita
Roldvej 42
5492 Vissenbjerg
Tlf: 42 38 45 81
Mail: semba.bommelund@gmail.dk

Anita underviser både begyndere og erfarne
1- og 2-spands kuske i den grundlæggende
dressur. For Anita er det vigtigt, at man giver
sin hest tid til at udvikle sig og danne muskler
som skal bruges, når den skal arbejde let og
elegant foran vognen. Uanset om man vil
køre stævner eller bare lære noget mere omkring kørsel eller uddannelse af hesten, er
man altid velkommen. Anita er tidligere dressurrytter på Msv/Svært niveau, og har i ca. 20
år undervist børn og voksne i dressur. Anita
har enkeltundervisning og kan bookes til
grupper. Underviser fortrinsvis på nord-,
midt- og vest Fyn. Anita kører med 2-spand
shetlændere.

Buchholt, Gitte Kragelund
Mejerivej 12, Hjerting
6630 Rødding
Mobil: 5151 3023
Mail: kuskeskolen@gmail.com

Gitte afholder begynderkurser gennem LOF.
Kurserne henvender sig især til begyndere,
der ikke rigtig ved, hvordan de skal komme
i gang med kørsel. Der arbejdes meget med
seletyper, opseling, tilpasning, forspænding,
sikkerhed og meget mere.
Gitte kører gerne ud og underviser, f.eks. til
seletilpasning, forspænding og grundlæggende kørsel. Hun deltager i disciplinerne tømmerkørsel, pløjning og andre former for
markarbejde med heste.
Gitte kører ikke heste til for andre. Hun kører
selv med ponyer og koldblodsheste. Gitte er
uddannet lærer og har gennem DRF suppleret med uddannelsen som ridepædagog.
Gittes bedste stævneresultater er bronze ved
NM i tømmerkørsel i 2017 og sølv ved EM i
tømmerkørsel med 2-spand i 2018.
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Dau, Lars Jespersen
Revsø Markvej 2, Revsø
6560 Sommersted
Mobil: 2335 1160
mail: amj@hpschou.com
vojumgaard@gmail.com

Lars underviser både begyndere og erfarne
kuske med 1-, 2- og 4-spand i dressur, forhindringskørsel og maraton. Han underviser
både hjemme og forskellige steder i Jylland
og på Fyn. Lars kører også heste til. Lars er
erfaren konkurrencekusk og starter 2- og 4spand pony.

Giversen, Tea
Ramsølillevej 19
4621 Gadstrup
Mobil: 2144 7543
mail: fruerholm@mail.dk

Tea underviser både begyndere og erfarne
kuske med 1-, 2- og 4-spand i dressur. Hun
underviser både hjemme, forskellige steder
på Sjælland og i Jylland. Tea har kørt med
heste hele sit liv, og startet i konkurrence med
både 1-, 2- og 4-spand.

Halkjær, Lise
Stenvej 3b
6270 Tønder
Mobil: 5176 3450
Mail: lise.halkjaer@gmail.com

Lise underviser både hyggekuske, begyndere
og erfarne kuske med 1- og 2-spand hest og
pony. Hun lægger vægt på at man får en god
tur, det skal være sjovt for alle, ellers forsvinder motivationen. Lise underviser både privat
og i køreforeninger/køreselskaber i Jylland
og på Fyn, og hjemme, som i øjeblikket er
3 km syd for grænsen i Suderlungem i Tyskland hos Wollesen. Lise uddanner selv heste
og ponyer i 1- og 2-spand og er i dag en
erfaren konkurrencekusk med 1-spand pony

Høper, Henrik
Skovgårdsvej 3
Hammelev
6500 Vojens
Mobil: 6175 8729
mail: hoper@privat.dk

Henrik driver selvstændig virksomhed med
træning, tilkørsel m.m. Henrik underviser alle
spandtyper og niveauer i alle discipliner. Kører kusken til Henrik, foregår undervisning på
Abkær Hestecenter, L. Bruuns Vej 1, 6500
Vojens. Kører ikke ud til de enkelte kuske.
Underviser jævnligt på Sjælland, Sverige og
Finland. Henrik er landstræner for ponyer og
B hold (heste) i Finland. Henrik er en erfaren
konkurrencekusk og starter 1- spand hest.

2

Jaqué, Jesper
Kildevej 5
4200 Slagelse
Mobil: 6012 1875
Mail: asgaarden@hotmail.dk

Jesper underviser både begyndere og erfarne
kuske i primært 1-spand i den grundlæggende
dressur. Jesper er uddannet B-dommer i DKF
og giver også vejledende korrektion i konkurrence dressur-programmerne for både 1- og
2-spand. Han underviser kun „ude“, både enkeltundervisning hos private, og for grupper i
køreforeninger/køreselskaber. Han underviser
over hele landet inkl. Bornholm.
Som noget særligt holder Jesper også inspirationsaftener for både klubber og foreninger i
mentalforberedelse og træning, og kan hjælpe
med personlig coaching i forb. m. stævner og
konkurrence. Jesper har kørt konkurrence
med 1-spand siden 2009.

Johansen, Mikkel Kruse
Grenåvej 228
8960 Randers SØ
Mobil: 53 36 93 30
Mail: mikkelkrusejohansen@hotmail.dk

Mikkel underviser begyndere, erfarne samt
helt unge kuske med 1- og 2-spand i dressur,
forhindringskørsel og maraton. Han underviser hjemme, men også flere steder i Jylland,
bl.a. er han jævnligt i Vendsyssel Køreforening for at undervise. Mikkel er erfaren konkurrencekusk, han starter i dag 1-spand hest,
og har tidligere startet 2-spand pony.

Klindt, Kurt
Katrinebjerg
Stevns Landevej 85
4660 St. Heddinge
Mobil: 2066 9797
mail: Kurt@klindt.net

Kurt underviser begyndere og erfarne kuske
med 1-, 2- og 4-spand i dressur, maraton og
kegler. Han underviser både hjemme og
rundt om på Sjælland, Lolland/Falster og
Bornholm. Kurt har været konkurrencekusk
siden begyndelsen af 80’erne, og han kører 2spand hest.

Kobbernagel, Peter
Lindholmvej 1
4060 Kirke Såby
Mobil: 4026 4432
Mail: dortepeter@jubii.dk

Peter er uddannet som berider i Tyskland i
1984 og har siden arbejdet både som træner i
en springstald og i øvrigt med uddannelse af
både heste, ryttere og kuske i mange sammenhænge. Op til det første pony VM i 2003,
var Peter instruktør for brutto holdet. For
Peter er grunduddannelse og dyrevelfærd det
vigtigste. Peter underviser fortrinsvis 1-spand
hest og pony i dressur, både begyndere og
erfarne kuske. Han er ansat som faglærer på
Roskilde Tekniske skole Vilvorde, og det er
her, undervisningen foregår.
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Watson, Liselotte
Buerupvej
4450 Jyderup
Tlf: 5825 0707
Mobil: 2729 0707
Mail: knolds_beslagsmed@os.dk

Liselotte er tilknyttet Kalundborg LOF,
Hestevognskørsel. Hun har et forårs- og et
efterårskursus af 6 gange, onsdag aften.
Undervisningen foregår hjemme hos hende
selv og hun bruger sine egne heste.
Liselotte er erfaren konkurrencekusk med 1spand hest.
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