Hvad rider vi på?
Anatomi & Biomekanik kursus- med fokus på hvordan vi kan optimere
hold og træning af heste, så de holder længere og præsterer bedre.

Dette kursus er for dig, der vil langt ind under huden på din hest..
På dette kursus kigger vi helt ind til benet og du får mulighed for selv at samle en hest!
Det at samle en hest, giver en helt ny måde at se på vores heste på. Du finder ud af hvad du præcist sidder
på og hvordan hele hesten sættes i bevægelse og holdes sammen.
Kurset har fokus på hesten som en helhed og jeg kommer omkring alle de ting i hestens dagligdag, som
påvirker dens skelet og øvrige strukturer.
Vi kan påvirke hestens skelet, sener og muskler positivt så seneskader m.m. kan undgås. Dette vil du få
større indsigt i på dette kursus og du vil se på din hest med nye øjne og opdage hvor du kan ændre helt små
ting for at optimere din hests sundhed hver dag.

Kurset afholdes over en hel dag
Jeg medbringer et hesteskelet på dagen, som du må røre ved, skille ad og samle igen.
På dagen vil også indgå en levende hest, så vi kan overføre alt vores nytilegnede viden fra skelettet til en
levende hest.
Jeg fortæller og viser dig hvilke faktorer der har indflydelse på hestens kropsholdning, og hvad du kan gøre
for at genoprette en god kropsholdning hos din hest udover
træningen.
Pris: 1000,00kr pr. deltager
Kurset kan afholdes hos mig- nær Skive
Ønsker du at være vært for dagen og holde kurset hos eller nær
dig, får du kurset til halv pris og skal sørge for et opvarmet rum,
med god plads og stole til alle deltagere.
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På T: 22 32 18 77 eller se www.dyrlæge-heidinielsen.dk
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