Denna broschyr är en
presentation av vårt samarbete
som sker i olika segment.
Segmenten presenteras här och
för dig som blir nyfiken på oss
finns mer information på våra
respektive hemsidor.
Vi hoppas på att få träﬀa dig och
din häst!
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KROPP
&
KÄNSLA

DE OLIKA SEGMENTEN
BALANS (1,5 DAG)

Teori: Rakriktning och balans del1.
Praktik: Kroppskännedom för din häst genom markarbete.
Din häst får massage och behandling samt får 2 lektioner
med fokus på rakriktning och att använda hela sin kropp.
SITS (1 DAG)

Detta segment sker utan häst.

Det finns fem olika segment. Vi
rekommenderar den tänkta ordningen
även om segmenten går att kombinera
på andra sätt. För att gå det sista
segmentet krävs dock de fyra första .
För att ni som ekipage ska få ut så
mycket av som möjligt av dagarna så
arbetar vi i en liten grupp med endast 6
ryttare och hästar.

Teori: Sitsen.
Praktik: Vi gör sitsövningar utan häst ”torridning”. Alla
ryttare får massage och behandling på eftermiddagen.
KROPP & KÄNSLA DEL I (1,5 DAG)

Teori: Massage av häst för hemmabruk.
Praktik: Massage för hemmabruk på din egen häst.
Kroppskännedom för ryttare. Övningar utan häst.
Du blir longerad 2 lektioner och fokuset ligger på att känna
in din egen kropp och följa din hästs rörelser i ett tempo
som passar er.
KROPP & KÄNSLA DEL II (2 DAGAR)

Segmenten presenteras här intill. Mer
information om oss och utförligare
kursprogram hittar ni på våra respektive
hemsidor. Tänk på att upplägget
kommer att utgå från gruppens behov
och därför kan komma att varieras
något.
-För hästen, med hästen!-

Teori: Stretching av häst för hemmabruk.
Rakriktning och balans del 2. Skolorna öppna och sluta.
Praktik: Stretching för hemmabruk på din egen häst.
Du blir rider 2 lektioner och fokuset ligger på att följa och
föra din häst i skolorna.

SAMARBETE 1 DAG

Med de verktyg vi förmedlat från tidigare segment arbetar vi
nu tillsammans på ridbanan eller i stallet. Alla fyra! Du som
ryttare bestämmer upplägg och fokus under dina pass och vi
bidrar med lösningar från våra olika angreppspunkter under
era 2 pass.

