Vil du vinde?
- Kursus i fremvisning/mønstring af hest
Lær eller bliv bedre til at fremvise din hest på den rigtige måde til
dyrskuet og til kåring*.
Elitemønstrer Sanne Thomsen, fra Stutteri Satin på Sjælland vil undervise i
korrekt opstilling og fremvisning på trekantbane samt påklædning af
fremviser og optimalt udstyr til hesten.
Dato:
Sted:

Lørdag d. 19.05.18 kl. 10.00-15.00 ca.
Stald Klosterheden, Ringkøbingvej 143, 7660 Bækmarksbro

Program:
09.00-10.00 : Ankomst og installering af hest på paddock
10.00-11.00: Rundstykker og teori
11.00-12.30: Praktisk undervisning
12.30-13.00: Frokost og spørgsmål
13.00-15.00: Praktisk undervisning

Medbring:
• Trense med
tøjle eller gerne
hingstekæde
• ”Løbetøj”
• Hegnspæle og
hegn til paddock
• Hø og
vandspand

Kurset henvender sig til alle, som har interesse i at fremvise en hest. Alle hesteracer er velkomne.
Der er 20 ledige pladser til heste**. Deltagere uden hest ubegrænset.
Tilmelding er bindende. Du kan komme på venteliste.
Du kan tilmelde dig til Charlotte Madsen, sms 21409878 eller over facebook senest 15.04.18, dog
først til mølle!
PRIS:
Kursus med hest:
Kursus uden hest:

250 kr. (DTF-medlem 200 kr.)
150 kr. (DTF-medlem 100 kr.)

Prisen dækker undervisning, rundstykker, frokost, kage og opstaldning af hest i paddock!
Drikkevarer kan købes.
Kontakt Charlotte Madsen, hvis du gerne vil låne en hest (muligt i begrænset omfang). Hvis det er
muligt, stilles en hoppe med føl til rådighed, en erfaren hoppe og en ung vallak. Hvis du skal låne
en hest, er det gratis, men du skal betale for kursus med hest.
Prisen på kurset er afhængig af et vist antal deltagere.
Velmødt til en hyggelig dag, Regionsudvalg Nord, Dansk Tinker Forening
•Vær opmærksom på, at der kan være racemæssige forskelle i fremvisning til kåring for de forskellige
avlsforeninger. Der tages derfor udgangspunkt i tinker og generelle dyrskuer på tværs af racer
**De 12 pladser er indtil 01.04.18 øremærket til tinker, 8 pladser til andre racer. Efter 01.04.18 udbydes de
resterende pladser til ALLE. Du kan med det samme komme på venteliste, hvis der ikke er flere pladser til
andre racer.

