Kurser i Parelli Natural Horsemanship sommarhalvåret 2014
April

Beskrivning

Att hantera
rädsla hos
människa
5 april

Denna dag diskuterar vi hur vi kan hantera vår egen rädsla utifrån
Stephanie Burns bok "Move Closer, Stay Longer". Du kommer att få
förståelse för rädslans natur samt strategier och hemläxor att arbeta med
för att hantera rädsla. Utan hästar

Börja med
Parelli Natural
Horsemanship
12-13 april

Vill du få en ännu bättre relation med din häst? På denna kurs får du
grunderna i Parelli Natural Horsemanship och börjar förstå din häst som
den biologiska varelse den är. Vi börjar kommunicera genom de sju lekarna
och introducerar dem även från hästryggen för den som vill. Fokus på
säkerhet och partnerskap.

Maj-juni
Ungdomskurs
1-2 maj

Denna kurs är för dig mellan 11 och 18 år. Vi är på level två och kommer
börja fokusera på HUR hästen gör det vi ber om. Du är dock varmt
välkommen även om du är ny för Parelli Natural Horsemanship.

Unghästkurs 1
25-26 juni

Precis hemkommen från Colt Start med Pat Parelli kommer jag vara full av
inspiration och ny kunskap och redo att dela med mig till dig som vill att
din unga häst ska få bästa möjliga grund. Vi fokuserar på de färdigheter
hästen behöver från marken för att vara framgångsrik i sitt fortsatt liv.

Unghästkurs 2
28-29 juni

Denna kurs är en fortsättning på Unghästkurs 1. Här leker vi vidare med
koncepten från första kursen och tar det vidare. Efter en dags vila kommer
du upptäcka att din häst förmodligen är redo att ta rejäla kliv framåt i sin
utveckling.

Juli-augusti
Utmana dig
själv On Line
9-10 juli

För dig som är redo att ta steget in i level 3 och 4. Du kommer att lära dig
hur du förbereder dig och din häst på bästa sätt för kommunikation på
längre avstånd. Osynliga hjälper, harmoni och kontakt är målet.

Nycklar till
huvudlagslös
ridning Freestyle
12-13 juli

Drömmer du om att rida din häst utan huvudlag eller att verkligen kunna
kommunicera med sätet även om du behåller huvudlaget på? Då är denna
kurs för dig. Vi inleder med att befästa alla ingredienser från marken och
tar det sedan upp på hästryggen. Är du redo?

Liberty
On Line och
Liberty
17-18 juli

När grimma och ledreps tas av återstår bara en sak, säger Pat: Sanningen.
Under denna kurs checkar vi av dina on line färdigheter med målet att ha
en fin kontakt i frihet i rundkorall och paddock. För dig som kommit lite
längre och redan leker i liberty höjs ribban till större områden och längre
avstånd.

The Power of
Patterns
On line &
Freestyle
2-3 augusti

Denna kurs är på level 2-3 och syftar till att du ska förstå och känna kraften
i mönster när du leker med din häst. Du kommer att lära dig hur ett syfte
motiverar din häst samt utvecklar ”impulsion”, reglerbarhet och eget
ansvar för tempo. Du lär dig även att göra upp planer och bli en
problemlösare.

Anmälan till kurser i Parelli Natural Horsemanship 2014
Förnamn

Efternamn

E-postadress

Parelli
medlemskapsnummer

Telefonnummer

Adress

Personnummer

Ev. specialkost

Hästens namn

Hästens ålder

Hästens ras

Deltar med/utan häst

Jag anmäler mig
till kurs

Kursens datum

Jag betalar innan/pris

Vill börja med att betala
anmälningsavgift

Parelli Levels- vilken level är du och din häst? Är du ny för PNH behöver du
inte fylla i något här.
On Line
L1
L2
L3
L4

Freestyle
L1
L2
L3
L4

Med officiella auditions

Liberty
L1
L2
L3
L4

Finesse
L1
L2
L3
L4

Med self assesments

Skicka anmälningsblanketten till:
Tina Kolhammar
Fridhem Enslöv 105
313 95 Åled

eller

tinakolhammar@gmail.com

Jag anmäler mig härmed enligt informationen ovan och förbinder mig att
betala innan angivet datum:
________________________________________
Datum och underskrift

Information
Hur?
Du anmäler dig genom att skicka in anmälningsblanketten. När jag fått den skickar jag
faktura till dig. När fakturan är betald är din plats bokad.
Begränsat antal platser! Observera: anmälan är bindande och betalningen måste ha skett
innan utsatta datum för att rabatter ska gälla.
Var?
På Fridhem i Åled (sök på ”Tina Kolhammar” på Hitta.se).
Här finns paddock och fina omgivningar. Teoriundervisningen sker inomhus om vädret
kräver, undervisning med hästar sker utomhus så ta med kläder för alla väder. Hästarna
erbjuds boende i små hagar utomhus.
Jag kan tyvärr inte erbjuda något boende för er men vandrarhemmet Birkagården finns
cirka 700 meter från gården. http://www.birkagarden.com
När?
Incheckning: Kursens första dag klockan 9:00-9:30. Hör av dig om du vill anlända dagen
innan med din häst.
Utcheckning: Kursen avslutas sista dagen cirka klockan 16.00.
Äta?
Vegetarisk lunch ingår i kurspriset. Vid intresse beställer vi mat och äter gemensamt på
kvällen.
Hö och annat foder till din häst tar du själv med. Ta även med vattenhink.
Allt deltagande i undervisning samt vistelse på Fridhem för dig och din häst sker på
egen risk.

Övrigt
Vill du hellre arrangera undervisning på din ort? Hör av dig till mig.

Varmt välkommen!

April

Att hantera rädsla
hos människa
Utan hästar
5 april
Börja med Parelli
Natural
Horsemanship
12-13 april
Maj-juni

Bästa pris
tillgängligt t.o.m
31/1 2014

Bättre pris
tillgängligt t.o.m 15/3
2014

Bra pris
tillgängligt t.o.m
kursdatum

Utan häst: 1000 kr

Utan häst: 1400 kr

Utan häst: 1900 kr

Med häst: 2300 kr

Med häst: 2800 kr

Med häst: 3200 kr

Utan häst: 700 kr

Utan häst: 1000 kr

Utan häst: 1400 kr

Bästa pris
tillgängligt t.o.m
31/2 2014

Bättre pris
tillgängligt t.o.m 15/4
2014

Bra pris
tillgängligt t.o.m
kursdatum

Ungdomskurs
för dig mellan 11-18 år
1-2 maj

Med häst: 2000 kr

Med häst: 2400 kr

Med häst: 2800 kr

Utan häst: 600 kr

Utan häst: 800 kr

Utan häst: 1000 kr

Unghästkurs 1
Precis hemkommen
från Colt Start med Pat
Parelli
25-26 juni

Med häst: 2300 kr

Med häst: 2800 kr

Med häst: 3200 kr

Utan häst: 700 kr

Utan häst: 1000 kr

Utan häst: 1400 kr
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’’

’’
’’

Unghästkurs 2
Bygger på unghästkurs 1
28-29 juni
Juli-augusti

Utmana dig själv
On Line- längre avstånd
9-10 juli

’’
’’
Bästa pris
tillgängligt t.o.m
31/4 2014

Bättre pris
tillgängligt t.o.m 31/5
2014

Bra pris
tillgängligt t.o.m
kursdatum

Med häst: 2300 kr

Med häst: 2800 kr

Med häst: 3200 kr

Utan häst: 700 kr

Utan häst: 1000 kr

Utan häst: 1400 kr

Nycklar till
huvudlagslös
ridning Freestyle
12-13 juli
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Liberty
On Line och Liberty
17-18 juli
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The Power of
Patterns
On line & Freestyle
2-3 augusti
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