Hvorfor Holistisk?: Holistisk betyder det HELE. Dvs.
både psyken og fysikken hos både HEST OG RYTTER
inddrages og er LIGE vigtige, for at opnå et godt
resultat for begge parter. Det er derfor vigtig i den
daglige træning at hestens fysiske og psykiske
formåen vægtes lige meget som rytterens. Og at
rytteren tilegner sig viden til selv at kunne ”læse”
sin hest -uanset niveau.

Holistisk
Rideunderviser
Uddannelse

Hvor? På Ridecare som ligger i 6600 Vejen ganske
tæt ved motorvej. Mulighed for overnatning på
ridecare. Enkelte foredrag på modulerne vil kunne
foregå andre steder i nærheden.

Hvad koster uddannelsen?
Den samlede pris for uddannelsen Kan betales i
rater pr modul eller pr mdr.
Prisen er kr. 5000,- pr modul. I alt: 20.000,- Dette
er incl kost og logi, personlig sparring,
undervisning, materiale osv. Der kommer INGEN
udgifter oveni.
Du modtager selv undervisning til hest på hvert
modul. For at blive en god underviser er det en
vigtig del selv at have afprøvet forskellige heste,
forskellige redskaber og være både modtager og
afsender som underviser 😊
Du vil få supervision når du selv er underviser og
masser af støtte til at udvikle din egen ridning.

Der kan også betales i små rater. Du kan på denne
måde betale lidt undervejs.
Husk at det kan trækkes fra, hvis du er
selvstændig. Kontakt mig for mere information.

Caroline@ridecare.dk
Mere info kan ses på:
http://ridecare.dk/uddannelsen
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Uddannelsen er for dig som vil undervise efter
hestevelfærdsprincipper. For dig der gerne vil
undervise børn, unge og voksne begyndere/ let
øvede, eller dig som bare går og drømmer om at
leve af din passion.
Kunne du tænke dig at undervise glade,
samarbejdsvillige heste og elever, med stor fokus
på samhørighed, partnerskab, positiv forstærkning
og med et minimum af udstyr? Så er denne
uddannelse lige noget for dig.

Uddannelsen kan bruges hvad enten du vil
undervise handicappede, børn, voksne, begyndere
eller let øvede.
Uddannelsen kan bruges til dig som vil undervise på
rideskole, privat ridecenter, eller lign. Eller dig som
drømmer om at drive dit eget hestested med
harmoni og en positiv atmosfære.

Hvad uddannes man i?
Modul 1 :Personlig udvikling af dig som
underviser.
Du boostes i selvtillid, får masser af nye indsigter
omkring dig selv så du kan stå som en stærk og
positiv underviser. Viden omkring sociale
virkemidler, formidling og at møde eleven der hvor
den er.
Undervisning i hestevelfærds ridning.
Modul 2: Springning i hestevelfærds trænings
øjemed. Teknikker og øvelser til videreformidling af
spring på begynder/let niveau. Hvordan bruges
bomme til den daglige træning. Tips og træning i
bomarbejde, f.eks balance, koordination,
muskeltræning og meget mere.
Modul 3: Ridecare: Træning i samarbejde med
minimum udstyr. Både fra jorden og til hest.
Forståelse af de forskellige principper inden for
hestevelfærds træning. Du vil snuse til rytterens
krop, cordeo ridning, bidløs ridning, stævne på
hestens præmisser, biomekanik mm.

Måske er du allerede i gang som underviser, men
mangler kompetencer til at hjælpe elever på flere
niveauer?
Måske mangler du ideer til den daglige
undervisning og forståelse af begreber som positiv
forstærkning, hestevelfærds træning? Eller du
drømmer om at blive ridelærer men mangler en
solid faglig grobund?
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Modul 4: Elev undervisning på hold. Hvordan
tackler man de udfordringer man oplever via hold
undervisning? Planlægning og undervisning af
elevhold. Hvordan mestrer man flere ”bolde” i
luften på èn gang?
Vi får løbende besøg af gæsteundervisere fra hele
landet. Eksperter i rytterens krop, biomekanik,
formidling, hestens tænder er blot nogle af de emner
vores gæsteundervisere formidler i.

