Fyra fantastiska dagar tillsammans med Ann Lindberg på
Hagby Gård, Söderköping den 9-12 september!

Join-Up® Monty Roberts
Målet med kursen är att få mer kunskap om hästens naturliga behov och språk, ”Equus”.
Under utbildningen får deltagarna, genom teori och praktik, möjlighet att inhämta kunskap
om hur vi bygger ett förtroendefullt partnerskap med hästen.
Genom att förstå hästens naturliga behov, språk ”equus” och reaktionsmönster kommer vi
under olika övningar få möjlighet till större medvetenhet och förståelse om oss själva där
hästen blir vår spegel och läromästare. Du får kontroll över dina signaler och tankar och i
gengäld får du en häst som ger dig uppmärksamhet och förtroende tillbaka.
Kursen vänder sig till dig som rider på ridskola eller har egen häst eller på annat sätt är
vill utvecklas i hanteringen av hästen. Det ställs inga speciella kunskapskrav eller
erfarenheter.
Programmet innefattar: Introduktion till Join-Up®, demonstration av Instruktör Full
Join-Up®, teori & filmvisning, Human to Human övningar, introduktion till Follow-Up®,
arbete i rundpaddocken med häst, teori & diskussioner om hästens språk Equus.
Vem är Ann Lindberg?
Ann Lindberg är certifierade instruktör genom Monty Roberts och Join-Up® konceptet.
Ann är antrozoolog och hästpedagog och håller kurser och clinics både i Sverige och Europa
där hon förmedlar interaktionen mellan häst och människa genom traumafri träning och
hantering. Besök gärna www.hästpedagogen.se för mer information om Ann och hennes
arbete.
Kursen startar torsdagen den 9 september kl. 10.00 och avslutas på söndagen den 12:e
kl.16.00. Deltagare med egen häst kan med fördel installera sig redan på onsdagen.
Hästarna kommer att vistas ute under kursen i egna hagar. Medtag eget foder. Vattenhoar
finns i varje hage. Har du inte egen häst så finns det hästar på gården att samarbeta med.
Kursavgiften är 5 000 kr för denna 4- dagars utbildning. I avgiften ingår hästhage, för- och
eftermiddagsfika, frukt och dryck. Deltagarna tar med egen lunch. Tillgång till kylskåp och
micro finns. Till kursen tar du med ridhjälm och stadiga skor (gärna med stål-hätta)
För mer information och bokning kontaktas Anders eller Kicki Tosthed
anders.tosthed@ramboll.se
kicki@pagruppen.se
072-148 99 67
070-601 98 42

