17-19
maj

Frihetsdressyr & trickträning
med
Rebecca Dahlgren från Horse Vision

Vill du utan dominans skapa en djupare relation med förfinade signaler med din häst? Vill du
lära din häst att följa dig och söka sig till dig när du arbetar den lös? Vill du lära din häst trick,
som att buga, sätta sig, lägga sig eller att komma springande vid inkallning? Vill du lära dig
rida din häst i balans och bärighet utan huvudlag? Då är det här rätt kurs för dig!
Plats
Ridakademi Norr (mellan
Umeå och Vännäs)
Priser
Med häst
(fredagens demo, teorin,
2 lektioner och stallplats
ingår)
2 750 kr
Åhörare
(fredagens demo, teorin
och åhörare under 16
lektioner ingår)
950 kr
Teori och demo
(enbart deltagande
fredag kväll, fika ingår)
450 kr
Låna skolhäst till kursen
300 kr
Matpaket all inclusive
(frukost, lunch och fika,
samt middagsbuffé på
lördag kväll)
600 kr
Boende fredag-söndag
600 kr

Info och anmälan
Katrin Wallberg
www.ridkonst.nu
katrin.wallberg@ridkonst.nu

070-282 29 56

Kommunikation i frihet
Kommunikation istället för
dominans - det är
Rebeccas ledord! Arbetet
är hela tiden systematiskt
uppbyggt, oavsett om man
jobbar med frihetsdressyr,
trickträning eller ridning
utan huvudlag. Grunden är
alltid en mental och fysisk
avslappning.
Delta med häst eller kom
som åhörare!
Teori och demo av frihetsdressyr på fredag kväll (ca 18:00-20:30)
Kursen inleds på fredag kväll med en ordentlig teoretisk genomgång av
den struktur Rebecca använder för att bygga upp kommunikationen med
hästen lös i frihetsdressyren. Den systematiska strukturen gör det lätt för
alla att komma igång och arbeta med hästen lös och går att bygga
vidare på med svårare dressyrövningar och samling. Efter teorin
demonstrerar Rebecca arbetet i praktiken med en av hästarna från
Ridakademi Norr!
Teori + lektioner med 8 ekipage
På lördag morgon handlar teorin
om trickträning och på söndag
morgon om ridning utan huvudlag.
Åtta ekipage har under helgen två
lektioner var och väljer själva om
de arbetar med frihetsdressyr,
trickträning eller ridning. Både
nybörjare och mer erfarna ekipage
är välkomna!

