Medbring:
•

•
•
•
•
•

Ridetøj
- Ridehjelm
- Handsker (bruges v. horsemanship)
- Monty Roberts grime el. rebgrime (hvis haves)
- Mm.
Diverse udstyr til hesten
Almindeligt tøj til alt slags vejr
Håndklæde / toiletsager
Sovepose/ dyne og lagen
Smil og godt humør

Knyt et tættere bånd til din hest
For voksne
Den 3. til 5. August 2018

Stedets adresse:
Fjordvang Efterskole
Velling Kirkeby 48, Velling
6950 Ringkøbing

Ved Maj-Brit Rønnov
Under Monty Roberts uddannelse v. KellyMarks / UK.
Har opnået ”Monty Roberts preliminary Certificate of Horsemanship”
www.majbrit-roennov.dk

Weekenden kommer til at indeholde:

Kære deltager
”Kunsten i arbejdet med hesten er ikke at kunne få hesten til at adlyde
men at få hesten til at adlyde, fordi den har lyst til det.”
Det at kunne få hesten til at reagere ved bare den mindste berøring eller
bare ved at flytte sin egen krop, er en fantastisk fornemmelse både for
hest og ejer. Det er noget alle kan lære, hvis man sætter sig ind i hestens
måde at kommunikere på. Dette kursus er for dig der bliver nervøs ved
uforudsete hændelser og gerne vil bliver mere tryg i din omgang med
hesten og ridende. Det er for dig der bare ønsker at blive klogere på
hestens psyke og ønsker at lære at arbejde med din hest på mange
forskellige måder.
Ankomst fredag den 4. August 2018 imellem 15.00 og 16.00
Indkvartering af hest i boks
Indkvartering af deltagere på to mands værelser på
efterskolen.
Afrejse søndag den 6. August 2018 kl. 15.00.
•
•

Pris: 1800 kr. + moms = 2250 kr. som dækker forplejning,
undervisning, andre aktiviteter og indkvartering af hest.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teori omkring hestens kommunikationsmønstre
Teori omkring hvordan vi kan læse hesten bedre
Sikkerhed ved arbejdet med hesten
Arbejde fra jorden med tillidsøvelser + evt. join up
Hvordan forholder man sig – når hesten bliver skræmt
Smidighedsøvelser fra jorden som kan føres ovenpå hesten
Specifikke adfærdsproblemer – fra jorden eller ridende vi ser
på om i har nogle problemer.
Arbejde med dig selv, eventuel frygt og dit kropssprog overfor
din hest.
Vejledning i trailerlæsning hvis der er behov.
Ridetur til og i fjorden hvis vejret tillader det.
2 enetimer i løbet af kurset med det indhold du ønsker.
Vi bygger kurset op omkring jeres ønsker.

Vi skal:
•
•
•
•

Hygge os sammen
Spise god mad og nyde et glas vin
Snakke om heste
Lære en masse

Du skal selv medbringe foder og hø til din hest. (hø kan købes for 50 kr.
for hele weekenden hvis man ønsker)
Forsikring: Alle deltagere skal være dækket af egen forsikring.
Betaling: Når tilmeldingen er godkendt mailes faktura - melder man
fra efter d. 10. Juli 2018 tilbagebetales kun halvdelen af beløbet.

Der er kun plads til 10 deltagere
så skynd dig ☺

Tilmelding senest 01.07 2018 på
mail:majbrit_roennov@me.com med følgende oplysninger:
•

Deltagers navn og alder

•

Kort beskrivelse af hesten og hvad du ønsker at få ud
af kurset.

