Miljöträningskurs 18 och 19 Juli på CM Ranch.
På den här kursen tränar vi oss själva och hästarna på att bli ett säkrare
och tryggare ekipage. Vi lär oss hur vi hanterar ”läskiga” saker, hur vi som
människor kan hjälpa och guida våra hästar så att vi på ett bättre sätt
klarar utmaningar i både vardagen och vid tävlingar/event.
Passar alla som har häst oavsett vilken form av ridning eller körning ni
utövar. Även väldigt nyttigt för den unga hästen.
Vi tränar utefter varje ekipages behov vid hand och uppsuttet. Passar även
dig som känner sig lite osäker vill lära dig bli en tryggare ryttare och
hästägare(kanske har ni varit med om ngt som gjort er osäkra).
Passar också dig som vill lära känna sin häst på ett djupare plan och
utvecklas tillsammans.
box/hage ingår.
Pga Corona läget kan vi tyvärr inte inkludera lunch men det finns kyl/frys micro
samt grillmöjligheter för medtagen mat.
Pris: En dag 700kr
Båda dagarna: 1100kr
Övernattning häst: 100kr
Enklare boende för ett fåtal finns på gården för 100kr/natt.
Önskas eget boende rekommenderar vi varmt Ösjönäs 5km eller Granviks event
6km detta boende ingår inte i kursen utan bokas och betalas själv.
Här kommer information som du behöver veta ang. kursen och anläggningen.
begränsat antal deltagare med häst
Betalning av kursen sker via faktura.
*Anmälan är som vanligt bindande, kan du av någon anledning inte delta i
kursen får du själv sälja din plats eller hitta en ersättare inga pengar betalas
tillbaka oavsett orsak.
* Skulle kursen mot förmodan inte kunna genomföras ex pga. Sjukdom eller
något annat otäckt så bokar vi ett nytt datum eller vi hittar en annan anläggning
att vara på och ni behåller er plats. Är det helt kört så får ni självklart era pengar
tillbaka.
* I din plats ingår plats för en häst, vi har 6 boxar och flera gästhagar. Ta med
egen vattenhink och foder till din häst, strö till boxen ingår. Boxar och

gästahagar mockar man efter färdig kurs, hagar och boxar som inte mockas
innan hemfärd faktureras med 500kr/häst.
* Vi startar lördagen kl. 10.00 med en samling och en presentation av ekipagen
som deltar, fundera på vad du vill få ut av kursen och om det är ngt särskilt du
vill ha hjälp med kursen är er och flexibel för era specifika önskemål vi kan
arbeta med flera olika saker och upplägget bestämmer vi tillsammans vid start.
Beroende på väder och deltagare så kan vi dela gruppen så hästarna får vila lite
emellan passen. Vi kommer avsluta gemensamt med alla hästar samtidigt.
Lunch paus en timme ca kl. 13.
Vi brukar avsluta runt kl. 17 men hästarna bestämmer lite så tiderna är sällan
exakta. Efter kursens slut finns tillgång till hela anläggningen om man vill öva
eller rida mer.
Lunch Kvällsmat och frukost medtages, kylskåp, mikrovågsugn, vattenkokare,
kaffebryggare finns i kurslokalen, fina grillmöjligheter. Om önskemål finns kan
vi beställa hem pizza/thai eller liknande gemensamt på kvällen.
Det går utmärkt att komma kvällen före med sin häst, hage eller box kostar
100kr natt och sovplats 125kr (tag med egen frukost för lördag morgon),
kommer ni samma morgon var ute i god tid så ni hinner installera er och ta en
kopp kaffe/te innan vi startar.
VIKTIGT! Ni deltar i kursen och vistas på CM ranch anläggning på egen risk.
Varje deltagare svarar själv för olycksfallsförsäkring och rättsligt ansvar (inkl.
skadestånd eller dyl. vid skada på andras hästar och människor om din häst
orsakar skada) Det är er egen försäkring och er hästs försäkring som gäller i
alla fall av skada, olycka och sjukdom oavsett orsak. Det är ert eget omdöme
som hästägare och deltagare att avgöra lämplighet av hagar, boxar, vid ev. köp
av foder från oss är det upp till dig som hästägare att avgöra lämplighet för din
häst, vid användande av anläggningens trailbana och redskap på lektion samt
utanför, känner ni era hästar bäst själva och vet hur de reagerar i olika
situationer, känns det inte rätt eller om något känns osäkert avbryt och meddela
oss, fråga heller en gång för mycket än engång för lite.
Med anmälan till kursen godkänner du att CM Ranch avsäger sig allt ansvar för
er vistelse hos oss, du ansvarar för och sköter själv din häst och dig själv. Jag
önskar åter igen varmt välkomna och tveka inte att höra av er vid frågor!
Caroline 070-274 52 73 cmranch@live.se

Jag(undertecknad) har härmed anmält mig samt tagit del och läst ovanstående
dokument och samtycker till deltagande i kursen på ovanstående villkor:

Namn:
Adress:
Telefon & Mail:
Jag deltar med hästen:
ålder:
Önskar boka:
Box:
Hage:
Sovplats:

