Kurs arbeid for hånd med hest.
Hesteeier og hest deltaker på kurset sammen.
Fremmøte på fredag kveld mellom kl. 19 – 20.
Overnatting for folk og fe.

Sted:
Datoer:
Antall deltakere:
Instruktør:

Pris:

Sætra islandshestgård
1850 Mysen
21 – 22. februar og 28
– 29. mars 2015
Maks. 10 st ekvipasjer
Rune Henne,
Rideinstruktør FEIF level
2, agronom, 40 års
erfaring med trening av
unghester og voksne
hester.
1.550 kr. pr. helg. Inkl.
overnatting og grovfor for
hest og overnatting med
laken og håndkle for
hesteeier.

Mål med kurset:
Lederskap – å få lederskapsforholdet tydelig og
trygt for hesten. Det er helt grunnleggende for at
fremtidig innlæring skal fungere.
Praktiske øvelser som styrker menneskets
lederskap overfor hesten.
Kommunisere med hesten slik at den skjønner hva
du mener - trening for å få en lettere hverdag
med hesten.
Grunnleggende øvelser for fremtidlig innridning
og innkjøring.
Øke hestens prestasjonsnivå gjennom økt
samarbeidsvilje.
Løse større og mindre problemer i den daglige
bruken og håndteringen av voksne hester.
Trening for å fremstille hesten for dommere,
veterinærer o.s.v.
Venne hesten til hovslager.
FØRSTE HELGEN – 21. februar, lørdag.
Denne dagen blir det demonstrasjon.
09.00 – 11.00 Mål med kurset. Muntlig
gjennomgang av alle hester.
11.00 – 13.00 Lederskap 30 min. pr. hest (4
hester)
13.00 - 14.00 Lunch
14.00 – 17.00 Lederskap 30. min. pr. hest (6
hester)
17.00
Gjennomgang av dagen og
oppsummering.

FØRSTE HELGEN – 22. februar, søndag.
Deltakerne trener i dag med sin hest, og får
undervisning i 45 minutter en og en.
09.00 – 09.45, 09.45 – 10.30, 10.30 – 11.15,
11.15 – 12.00, 12.00 – 12.45
12.45 – 14.00 Lunch
14.00 – 14.45, 14.45 – 15.30, 15.30 – 16.15,
16.15 – 17.00, 17.00 – 17.45
ANDRE HELGEN – 28. mars, lørdag.
Deltakerne trener i dag med sin hest, og får
undervisning i 45 minutter en og en.
08.30 – 09.15, 09.15 – 10.00, 10.00 – 10.45,
10.45 – 11.30, 11.30 – 12.15, 12.15 – 13.00
13.00 – 14.00 Lunch
14.00 – 14.45, 14.45 – 15.30, 15.30 – 16.15,
16.15 – 17.00

PÅ KVELDEN blir det:
17.30 – 20.00 Foredrag om hestens
normale og unormale adferd.
ANDRE HELGEN: – 29. mars, søndag.
Deltakerne trener med sin hest, og får
undervisning i 45 minutter en og en.
09.00 – 09.45, 09.45 – 10.30, 10.30 – 11.15,
11.15 – 12.00, 12.00 – 12.45
12.45 – 14.00 Lunch
14.00 – 14.45, 14.45 – 15.30, 15.30 – 16.15,
16.15 – 17.00, 17.00 – 17.45
18.00 Oppsummering og avslutning
Spørsmål/påmelding:
my.langh@gmail.com eller ring 69827828 på
kvelden.
Sætra islandshestgård
Delingsrudveien 351
1850 Mysen
My Langhed
Rune Henne

