Hästkunskapskurs sommaren 2019

Under sommaren 2019 kommer vi att bjuda in alla våra nya, nuvarande, tidigare och kommande
ridskoleelever och kursdeltagare till en Hästkunskapskurs här på Sörgården.
Tidigare år (2016 och 2017) har kursen genomförts som en kvällskurs under 9 vinterveckor men i
år har vi på mångas begäran istället förlagt kursen till 4 intensiva sommardagar, den 18 – 21 juli.
Detta innebär att fler kommer kunna delta oavsett avstånd då vi kan erbjuda logi till mer långväga
elever.
*Kursen vänder sig till Dig som vill lära Dig och kunna mer om hästens anatomi, foder, sjukvård,
skötsel och vård mm. Kanske går Du i hästköpartankar, funderar på att bli fodervärd eller
medryttare? Oavsett om Du redan äger en häst, är medryttare eller rider på ridskola så kommer
Du att ha stor nytta av kursen. Alla är varmt välkomna, viktigast är att Du vill få mer kunskap om
Hästen.
*Kursen är upplagd som en intensivkurs på 4 på varandra följande dagar (torsdag – söndag)
*Kursen kommer att innehålla både teoretiska och praktiska moment plus att Du får tillgång till
kursmaterial med fördjupningsmöjligheter, kunskapstester mm i ett klassrum på nätet.
*Kursdiplom/intyg delas ut till alla som deltagit i samtliga avsnitt/lektioner OCH svarat på
instuderingsfrågor och kunskapstester (inom 30 dgr från sista kursdagen)

*Ur innehållet:
Hästens historia och utveckling
Anatomi - skelett och muskler
Massage och stretching
Inre organ och tänder
Utfodring, foderlära
Hästens skötsel, rutiner, vaccinationer, avmaskning etc
Hoven - Hovens funktion och vård
Sjukvård - de vanligaste sjukdomarna, sårvård, bandagering mm
Longering och tömkörning
*Kursledare: Yvonne Larsson, Sörgården
*Kursdatum: Torsdag 18 juli – Söndag 21 juli 2019.
*Plats: Sörgården Kurs och Läger, Hössjö, Umeå
*Antal deltagare: Max 10 elever
*Ålder: Från 15 år

*Övernattning: För den mer långväga deltagaren finns möjlighet att övernatta här på gården. 200
kr/natt i 2-bäddsrum. Självhushåll.

*Pris: 2 250 kr inkl studie och kursmaterial samt för och eftermiddagsfika.

*Anmälan: Görs på nätet via vårt onlineformulär. https://goo.gl/forms/7xZiLnVE0x4ojigE3
OBS! För att anmälan ska vara giltig måste kursavgiften betalas till Sörgården Kurs och Läger pg.nr
412 93 68-9 samtidigt som anmälan skickas in. Det går även bra att anmäla sig via
pappersblankett. Ladda ner den från hemsidan eller kontakta mig så skickar jag en.
OBS! Anmälan är bindande och avgiften återbetalas enbart vid inställande av kurs. Vid förhinder
kan dock kursplatsen säljas/överlåtas till annan person om det sker innan första kursdagen.
*Bekräftelse av anmälan: Då giltlig anmälan skickats och avgiften betalats får Du en bekräftelse via
mejl. Aktuell information med vägbeskrivning, tider, utrustningslista etc skickas till Din mejl senast
7 dgr innan första kursdagen.
*Förfrågningar kan göras dagligen på tel 090-211 42, 070-348 46 45 eller via mejl
kontaktsorgarden@telia.com
Varmt välkommen med Din anmälan!
MVH Yvonne

