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HORSE IN HARMONY 

TRAINERUDDANNELSE 

 
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 som på højt 

fagligt niveau, kan give praktisk hjælp til alle, der har og får brug for det. 

Der er stor efterspørgsel for kvalificeret undervisning og det glæder mig, at kunne 

henvise til mit team af Horse in Harmony Trainers – som er repræsenteret i alle 

landsdele. 

Klikker du på nedenstående link kan du se, hvor der er Horse in Harmony Trainers 
i henholdsvis DK, Norge og Sverige!  http://www.horseinharmony.dk/traenere/  

 

 

 

http://www.horseinharmony.dk/traenere/
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Horse in Harmony er en systematisk opbygget grunduddannelse til hest og rytter. 

Uddannelsen består af 8 moduler – delvist i samarbejde med højkompetente 

gæstelærere. Modulerne bliver afholdt hver anden eller tredje måned.  

Undervisning imellem modulerne består af online læring og video coaching. 

Indholdet af modulerne, som alle indeholder både teori og praksis, er følgende: 

 

➢ Hestens kropssprog og signaler: 

Lær at læse, forstå og blive bedre til at tolke hestens budskaber, respektere dens 

grænser og lad tvivlen komme hesten til gode  
 

o Hestens nervesystem, flokstruktur, grundlæggende genetisk fastlagte 

adfærdsmønstre og behov 

o Grundlæggende etiske spørgsmål 

o Kontakt til os selv skaber kontakt til hesten  

o Dæmpende/beroligende signaler (calming signals) 

o Overspringshandlinger, stress signaler, afstandsøgende signaler 

o Inspireret af bl. a. Rachaël Draaisma, Anna Blake, Andrea Datz, Lucy Rees, 

Mark Rashid og Francesco de Giorgio 

 

➢ Adfærd + adfærdsmodifikation: 

Vejledningsmuligheder, læringszoner og læringsteoriens styrker og 

begrænsninger 
 

o Hvordan opstår adfærd?  

Hvordan lærer heste, og hvordan kan vi fremme ønsket - og ændre uønsket 

adfærd? Læringsteori bl.a. baseret på Andrew McLeans forskning.  

o Definition af tillært hjælpeløshed, konfliktadfærd, undersøgende adfærd og 

meget mere, bl.a. baseret på Angelo Telatins forskning. 

o Introduktion til klikker træning, bl. a. baseret på Karen Pryors arbejde.  
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➢ Anatomi:  

Grundlæggende, basal viden om hestens krop 
 

o Etisk korrekt tilpasning af udstyr, baseret på anatomien 

o Korrekt træning baseret på anatomien 

o Hestens tænder 

o Hovenes strukturer og deres funktioner 

o Hestens fordøjelsessystem + ernæring 

 

➢ ’Langtidsholdbar’ praktisk træning af heste: 

Fysisk, emotionel, mental og spirituel 
 

o Fundament Klasse:  

Grundpositioner og øvelser til harmonisk hverdags håndtering 

o Harmoni Klasse:  

Grundpositioner og øvelser til formgivning, ridning og trailer træning 

http://www.horseinharmony.dk/klasserne/  

o Formgivning og dressur for hånden:  

Kapsunarbejde og longetræning 

o Bomtræning 

o Heste agility, trail 

o Inspireret af bl. af Linda Tellington-Jones og de grundlæggende principper af 

akademisk og klassisk dressur, western trail  

 

➢ Rytterens ansvar – bodywork: 

Balance på alle planer 
 

o Yoga, mindfulness, vejrtrækning 

o Kropsbevidsthed i hverdagen 

o Nærende, sansende bevægelsesterapi 

o Ernæring 

 

http://www.horseinharmony.dk/klasserne/
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➢ Du er velkommen på uddannelsen, når du er moden og rede til at indgå en 

bevidst, ærlig og ydmyg proces omkring din egen udvikling som menneske og 

lærer for to- og fire- benede elever. 

 

➢ Uddannelsen er også til dig, som har et brændende ønske om at være med til at 

forbedre hestenes vilkår og som har lyst til at formidle viden med kærlighed, 

respekt og tålmodighed over for mennesker og dyr.  

 

➢ Du kan tage uddannelsen som et springbræt til at starte med at undervise. 

 

➢ Du kan tage uddannelsen til din egen selvudvikling sammen med din hest. 

 

➢ Du kan tage uddannelsen som inspiration eller overbygning, når du allerede 

underviser. 
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• Du kan vise interesse, engagement, modenhed og empati under uddannelsen. 

Dertil hører at respektere mødetider og mødepli og hinandens forskellighed. 

 

• Modulerne har et tema og samtidigt vil der være mulighed for at gå med det der 

opstår. Det kræver lidt rummelighed, da der kan forekomme afvigelser med 

henblik på tidsplan og det konkrete arbejde med den enkelte ekvipage. 

 

• 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. 
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Dato og sted 

Første modul afholdes i november 2019. 

Derefter er der moduler hver anden til tredje måned med afslutning i maj 2021. 

Første modul Jylland/Fyn hold er d. 1.-3.11.2019 

Vi glæder os over det nye samarbejde med Joan Hingeberg og stedet Jennysminde, 

Lillemarksgyden 13, 5560 Aarup. 

Første modul Sjælland hold er d. 15.-17.11.2019 

Vi glæder os over vores vedholdende samarbejde med Monica Møller fra Skovly i Køge. 

Skovly, Lidemarksvej 28, 4681 Herfølge 

Skriv gerne til mig hvis du gerne vil have uddybet noget eller har yderligere spørgsmål. 

 

 

 

 

 



Copyright © 2019 - Ute Lehmann - www.horseinharmony.dk 
 

 

 

HORSE IN HARMONY 
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Ansøgning 

Det ville glæde mig at modtage din ansøgning, som gerne skal indeholde følgende data: 

Navn, adresse, postnummer, by, mobilnummer, fødselsdato, e-mailadresse. 

Skriv lidt om dig selv – det behøver ikke være flere sider, men fortæl det, du synes er 

relevant, for at beskrive den person du er: 

• Kort fortalt – om din hverdag (evt. uddannelse, arbejde, familie mm.) og om dine 

erfaringer med heste.  

• Fortæl, hvorfor du vil søge denne uddannelse og hvad du gerne vil bruge den til. 

• Send gerne et par billeder, som viser dig i samspil med heste. 

(evt. FB profil)   

Du kan sende din ansøgning per e-mail til ute@horseinharmony.dk 

 

”Jeg 

glæder mig til at møde dig og dele min viden med dig!!” 

 

mailto:ute@horseinharmony.dk
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