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Hvorfor denne uddannelse? 

Denne uddannelse er blevet udviklet i harmoni med min vision om at gøre verden 

til et bedre sted at være for heste og deres mennesker. 

Jeg ønsker at skabe et Team af passionerede empatiske hestemennesker på højt 

fagligt niveau, som kan give hands-on hjælp til alle der har brug for det, rundt 

omkring i landet. 

Der er stor efterspørgsel for kvalificeret undervisning og jeg glæder mig til at kunne 

henvise til mit Team af Horse in Harmony Trainer – i alle landsdele. 

 

 

 

 som har et brændende ønske om at være med til at forbedre hestens vilkår. 

 som har lysten til at lære og til at formidle viden, med kærlighed, respekt og 

tålmodighed over for mennesker og dyr.  

 som er moden og rede til at indgå en bevidst og ærligt proces omkring din 

egen udvikling som lærer – for to- såvel som fire- benede elever. 
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 Hovedemner i uddannelsen – delvis i samarbejde  

med højkompetente gæstelærer: 

- Læringsteori 

- Adfærdsmodifikation (forståelse, motivation, klikker træning mm.) 

- Anatomi og biomekanisk korrekt træning 

- Pædagogik og coaching 

- Management: Fodring, tænder, hove og hestehold 

- Kropsbevidsthed: evt. Yoga, Feldenkrais, Mindfulness 

- Veterinær homøopati  

 

 Du lærer at formidle indhold, essensen og øvelser af Horse in Harmonys 

systematisk opbygget grunduddannelse til hest og rytter: Fundament Klasse 

og Harmoni Klasse: Grundpositioner, basis øvelser, longe og kapsun arbejde, 

trailerlæsning, indparkering, dressurarbejde for hånden, signal ridning og 

formgivning fra jorden og hesteryg.) 

 

 Baseret på den klassiske dressur og inspireret af den akademiske dressurs 

tankegang lærer du mange videreførende ride- og jordtræningsteknikker,  

som fører til langtidsholdbare heste: fysisk, mentalt, emotionelt og spirituelt.  

 

 Ved at gennemføre uddannelsens 8 moduler vil du nå helt i dybden 

med øvelser, observering af adfærd og håndtering af udfordringer. 

   

 Din egen hest kan være sammen med dig på modulerne, og i vil få et stort 

løft på jeres rejse hen imod fælles harmoni. 

 

 Du får masser af erfaring ved at træne en del heste under supervision og 

undervise forskellige ekvipager. 
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 Du får redskaber til at undervise, som du kan bruge i dit arbejde som 

vejleder, ridelærer eller instruktør, i terapeutiske hensyn, eller til din 

selvudvikling. 

 

 Du er fyldt 21år. Der kan gives dispensation – skriv gerne til mig. 

 Det er en fordel, hvis du kan læse og forstå engelsk tekst. 

 Du har i flere år haft omgang med heste, dvs. haft tæt kontakt med heste 

minimum 3-4 gange om ugen over en længer periode. 

 Du har læst bøgerne ’I Harmoni med Hesten’ og ’Kunsten at ride uden bid’ og 

forstår principperne bag mit arbejde. 

 Du og din hest – eller den hest du arbejder sammen med – har arbejdet med 

basisøvelserne. 

 

 

 Mellem modulerne får du lektier til hjemmearbejde. 

 

 Vi følger op på det lærte fra gang til gang, der er opgaver du skal løse 

undervejs, dog ingen ’eksamen’ for enden. 

Der afholdes en halvvejs-samtale, som hjælper dig med at fokusere på 

bestemte områder i din udvikling som instruktør. 

 

 Du skal vise interesse, engagement, modenhed og empati under 

uddannelsen. Dertil hører punktlighed og seriøs opfølgning på lektierne. 

 

 Du kan tage ud til forskellige heste og deres ejer og hjælpe dem med at 

indlære Fundament og Harmoni Klassen, hjælpe med Trailerlæsning mfl. 

Hertil kan du efter aftale løbende hente råd og vejledning hos mig på mail 

eller per telefon eller Skype. 
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Uddannelsen indeholder 200 timers undervisning, fordelt på 8 moduler.  

Modulerne starter torsdag kl. 14.00 og slutter søndag ca. kl. 13.00 

 

Modul 

Hold Jylland 

Thommysminde Hestecenter, Vejle 

www.thommysmindehestecenter.dk 

Hold Sjælland 

Skovly Ridecenter, Køge 

www.skovly-ridecenter.dk  

1  23.-26. februar 2017 23.-26. marts 2017 

2 27.-30. april 2017 11.-14. maj 2017 

3 15.-18. juni 2017 27.-30.7. juli 2017 

4 24.-27. august 2017 7.-10. september 2017 

5 5.-8. oktober 2017 9.-12. november 2017 

6 30. nov. – 3. december 2017 25.-28. januar 2018 

7  22,-25. februar 2018 22.-25. marts 2018 

8 

(Afslutning) 

26.-29. april 2018 

i Lønne. 6830 Nr. Nebel 

23.-27. maj 2018 

i Lønne. 6830 Nr. Nebel 

 

http://www.thommysmindehestecenter.dk/
http://www.skovly-ridecenter.dk/
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