
VILLINGUR ARRANGEMENT 

  

INVITATION TIL TRAILERTRÆNINGSKURSUS 
 
Det var en skam at vi måtte aflyse kurset d. 13.oktober, men vejret var bestemt ikke egnet til 

udendørs kursus. Der er nu fastlagt en ny dato, lørdag 10. november, kl. 10-15, og vi håber at I 
stadig har lyst og mulighed for at komme og kigge på. 

Det bliver samme sted, altså hos Anne og Leif på Ravnsnæsvej 214. 

 

De 5 tidligere tilmeldte med heste bliver spurgt igen, men andre kan blive skrevet ind på den 

venteliste som allerede er oprettet. Send mail til Dorte Skjerbæk, dskj@get2net.dk. 

 

Tilskuere uden heste bedes igen tilmelde sig med mail til Dorte Skjerbæk, dskj@get2net.dk. 

 
Anne vil godt bede jer hver især tage en klapstol med til eget brug. Hvis I kommer til hest 

(deltagerne), er det jo ikke nemt at have en stol med. Måske nogle af os andre kan tage en ekstra 

stol med? 

 

Og husk egen frokost og drikkevarer. 

 

Se i øvrigt den tidligere invitation (med ny dato) på næste side.



Dette kursus henvender sig til dem, som har meget store vanskeligheder med at læsse sin hest eller 
hvor det slet ikke er muligt. 
 
Tid: Lørdag d. 10. november,  kl. 10 - 15. 
Hvor: Ravnsnæsvej 214, 3460 Birkerød, hos Anne Richardt og Leif Pedersbæk. 
Underviser: Malene Larsen - www.hestenibalance.dk 
 
Max. antal deltagere: 5 heste og ejere,  samt ubegrænset antal tilskuere. 
Pris: for medlemmer af Villingur, 300,- pr hest (meget billigt) 
Pris for ikke-medlemmer er 600,-kr. (Medlemmer af Villingur har fortrinsret.)   
Tilskuere: gratis! men vi vil gerne bede om tilmelding. 
 
Medbringes:  

Reb-grime eller alm. grime samt træktov.   
Egen frokost/drikkevarer.   
Tilskuere uden hest må meget gerne medbringe en klapstol - og evt. en ekstra til en af 
de fem som deltager med hest. 

  
Dagens forløb vil iflg. Malene foregå således: 
-  Oplæg hvor hun bl.a. hører deltagerne om deres "trailererfaringer". 
-  Derefter vil der blive trænet signaler efter horsemanprincipper. 
-  Malene vil læsse hestene en efter en til at gå roligt op i trailer. 
-  Til slut vil hun undervise den enkelte i at læsse sin hest  
 
Tilmelding til Dorte Skjerbæk: dskj@get2net.dk 
Når vi har fået din tilmelding, får du en bekræftelse, hvis der stadig er plads på kurset, da der er 
begrænset antal deltagere. Så først til mølle..... 
Derefter vil vi bede dig om at indbetale beløbet. 
Tilmeldingen er først endeligt gyldig, når beløbet er indbetalt. 
 
Tilmelding også for tilskuere, så vi ved hvor mange der kommer. 
 
Deltagere der kommer i bil bedes parkere på den store parkeringsplads på Ravnsnæsvej ved Herman 
Bangs Vej. 
 
Hvis der er nogle ryttere, der kommer ridende langvejs fra med hest for at deltage, er der mulighed 
for at hesten kan overnatte på en fold på Ravnsnæsvej hos Anne og Leif.  
  
Har I nogle spørgsmål til ovenstående så ring endelig til Helle Boock på 26 28 30 19. 
 
 


