Kurser i Tärnsjö hos Anna Jansson.
Lördag 19 september 9-ca 16 och lördag 10 oktober 9-ca 16.

Tema för lördagen 19 sept:
Unghästträning – Vad behöver man tänka på om man har en ung häst?
Övningar som borgar för att få en trygg vuxen häst.
Passar för:
Tex om du är i färd med att påbörja inridning av din häst
eller om din vuxna häst inte är så gammal i sinnet
eller om du har en trygg vuxen häst som någon annan börjat med och du vill lära dig hur du ska
arbeta för att få någon annan häst trygg.
Vem håller i kursen:
Annika Gustafsson Lif.
Annika ger många kurser i kommunikation med hästar. Hon ger ocksså kurser ibland annat :arbete på
lång tygel, inkörning av hästar, att förstå hästen så man kan jobba med den helt löst osv.
Annika är helt underbar med hästar. Hennes hemsida heter svartarbo.se.
Inspiration finns här: https://www.youtube.com/watch?v=lzsP5zMn0DI

Plats för 10 ekipage.
Kostar 600kr (Nattfari medlemmar kan använda sina funktionärspoäng)
Medtag: dig själv, hästen och en repgrimma med långt grimskaft. (Har du inte får du gärna låna).
På fm blir det lite introduktion och pass om ca 30 min 2 och 2, sen blir det en lättare lunch och lite
diskussioner. Em anpassar vi efter ekipagen, några kanske vill vara fler tillsammans och längre medan
någon kanske vill vara själv en stund.
Anmälan till Anna Jansson: osboanna@gmail.com

Tema för lördagen 10 oktober:
Arbete på lång tygel: Arbeta på att göra ridningen lättare och hitta en ny
träningsform som inte belastar hästens rygg.
Inspiration finns här: https://www.youtube.com/watch?v=mvjw6zcMVGk
Passar för:
Alla 
Du kanske vill hitta nya sätt att träna, eller har fått kvar barnens ponny hemma, eller har någon häst
som behöver bygga muskler utan ryttare, eller vill börja från marken före inridning.
Vem håller i kursen:

Annika Gustafsson Lif.
Annika ger kurser i kommunikation med hästar. Ger bland annat kurser i arbete på lång tygel,
inkörning av hästar, att förstå hästen så man kan jobba med den helt löst.
Annika har Piet Bakker som mentor i ”long reining”, eller ”arbete på lång tygel”.
Plats för 10 ekipage.
Kostar 600kr (Nattfari medlemmar kan använda sina funktionärspoäng)
Medtag: dig själv, hästen, ett träns, och en lång tygel. (Har du inte får du gärna låna).
På fm blir det lite introduktion och pass om ca 30 min 2 och 2, sen blir det en lättare lunch och lite
diskussioner. Em anpassar vi efter ekipagen, några kanske vill vara fler och längre medan någon
kanske vill vara själv en stund.
Anmälan till Anna Jansson: osboanna@gmail.com

Fler teman kommer

