Hans Henrik

Kuske kursus – teori og praksis
Kurset henvender sig til kuske på alle niveauer
Hans Henrik

Del 1/Teori: Klar – parat – start, fredag d. 21/1 2022 kl. 18-22, Rævebjerg klubhus
Del 2/Teori: Dressur, fredag d. 11/2 2022 kl. 18-22, Rævebjerg klubhus
Del 3/Teori: Maraton og keglekørsel, fredag d. 18/3 2022 kl. 18-22, Rævebjerg klubhus
Del 4/Praksis: Dressur og keglekørsel, Rævebjerg m. hest, søndag d. 3/4 2022 kl. 8-16
Del 5/Praksis: Maraton, Ullerup m. hest, søndag d. 10/4 2022 kl. 8-16
(og *Groomtræning)
Del 1/Teori
Klar: Forberedelse
- Papirer, pas, vogntog
- Seler, dyrlæge, ”fra top cup til større stævner”
- Reglement
Parat: Stævne
- Opvarmning
- Klargøring af hest, vogn og seler
- Tidsplan, grooms
Start: Mål og evaluering

Ane

Tina

Del 2/Teori
Dressur
- Gennemgang af bane og dressurøvelser
- Opvarmning
- Forberedelse hjemmefra
- Mål
Del 3/Teori
Maraton og kegler
- Opvarmning, afslutning
- Forståelse, gennemgang af forhindringerne
- Hvad er bedst for den enkelte hest
- Kondition og koncentration
- Sikkerhed
I modul 5/Praksis Maraton er der mulighed for at træne med hjælp fra jorden,
eller træne selv med egen hest
Instruktører:
Ane Wieder
Tina Nielsen
Hans Henrik Mosegaard Nielsen
Lidt baggrund om instruktørerne:
Ane
Har deltaget i flere VM’er og er tidligere verdensmester i keglekørsel med en-spand hest
Er stadig aktiv i køresporten. Anes speciale er kegler og maraton
Tina
Har deltaget i flere VM’er og er tidligere Danmarks mester og nordisk mester for hold
med en-spand hest. Tinas speciale er dressuren

Hans-Henrik
Har deltaget i flere VM’er og er regerende Danmarks og nordisk mester af flere omgange med tospand hest. Er stadig aktiv i køresporten. Hans Henriks speciale er maraton og kegler
Tilmelding Teori/Praksis:
Skal ske pr. mail til Tina på mail: kinkelgaard@get2net.dk
Frist 7 dage før det enkelte kursus
Pris: 150 kr pr gang, overføres til kontornr. 0586 0000167138
Tilmelding er bindende, der skal betales ved tilmelding
* Groom træning med Udo, tilmelding og betaling direkte til Udo, separat opslag følger
Forplejning:
Smørrebrød er inkl. i prisen til del 1, 2 og 3 (teori i Rævebjerg klubhus)
Drikkevarer kan købes på stedet

Adresser for teori og praksis:
Dansk Køreselskab, Rævebjerg 1, 4440 Mørkøv
Ullerup Køre- og Rideforening, Raagaarden, Tømmerupvej 301, 2791 Dragør

Hans Henrik

