Knyt et stærkere bånd til din pony/hest
Kære Deltager
Jeg vil igen i år afholde sommer ridelejr, hvor hovedformålet er at knytte et stærkere bånd
imellem hest og rytter. Dette både i arbejdet fra jorden og fra hesteryg.
Min vision er at skabe et større fokus på forståelsen af hesten, som et følsomt dyr, styret af et
dybt siddende flugtinstinkt. Der arbejdes med tryghed og sikkerhed omkring hesten og vi
arbejder derfor specifikt med håndtering af hesten i forskellige situationer både fra jorden og
ridende.
Man skal være fyldt 8 år for at deltage og medbringe egen pony
Ugen kommer til at indeholde:








Horsemanship – håndtering af hesten i alle situationer
Dressur – få styr på dine signaler
Spring – kontrol og styr på eventuel utryghed
Leg og hygge
Turridning - I vores egen skov
Teori omkring hestens adfærd og kommunikation
Soignering af og velvære for hesten

Vi skal:







Lære en masse
Få nye venner
Hygge m. bål
Have aktiviteter og konkurrencer
Have grineflip…
Og meget mere

Praktiske oplysninger:
Datoerne bliver annonceret på min Facebookside - Maj-Brit Rønnov
Ankomst og indkvartering ml. kl. 15.00-16.00
(det er muligt at lade traileren stå på stedet)
Afrejse kl. 15.00 – hvor der afsluttes med kaffe og kage
Adresse: Borkvej 8, 6950 Ringkøbing

Pris: 2000 kr. + moms = 2500 kr. som dækker forplejning, undervisning, andre
aktiviteter og indkvartering af hest inkl. wrap.
Du skal selv medbringe foder til din hest
Forsikring: Alle deltagere skal være dækket af egen eller forældres forsikring.
Tilmelding og Betaling:
Send følgende oplysninger på mail: majbrit_roennov@me.com - Deltagers navn, alder,
lidt om interesser, forældres telefonnummer. Når tilmeldingen er godkendt mailes
faktura - melder man fra efter d. 15. Juni 2021 tilbagebetales kun halvdelen af beløbet.
Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe til mig på telefon: 51501487 eller sende en
mail: majbrit_roennov@me.com
Pakkeliste:










Ridetøj
- Ridehjelm
- Ridestøvler
- Staldstøvler
- Handsker (bruges v. horsemanship)
- Springvest
- Monty Roberts grime / rebgrime (hvis haves)
Diverse udstyr til hesten
Almindeligt tøj til alt slags vejr
Badetøj
Håndklæde / toiletsager
Sovepose el. dyne/pude + lagen - der soves i køjesenge på værelser.
Evt. medicin og vejledning
Smil og godt humør 

Der er kun plads til 14 deltagere pr uge - så skynd dig 

Maj-Brit Rønnov
Træning af heste med omtanke

