Fortbildning för ridlärare från level I till level IV

Välkomna till årets intressanta fortbildning!
Dagarna är fördelade mellan Marma Salen och Rickebasta ridhus båda belägna i Knivsta.
Fortbildningen ger 2 dagar CPD (16 units)och är till för SIFs diplomerade ridlärare och FEIFinstruktörer, lägst nivå 1.
Anmälan är öppen tom 13/10 och din anmälan är komplett först när betalning skett via Swish till SIF.
Kostnaden är 1600 kr för båda dagarna- 1200 kr för en av dagarna- lunch och fika ingår i priset.

Anmäl dig här: https://forms.office.com/r/8cpy7BTgSU
Swishnummer: 1235 396 361 Glöm ej att ange namn på deltagaren och FORTB.
Behöver du kvitto på inbetalningen så mailar du ett screenshot på din betalning till:
svenska@icelandichorse.se

Lördag 22 oktober
Marmasalen (Marma 113, 741 93 Knivsta)
9.30 Fika och mingel
10.00 Maria Rörvang
12.00 lunch
15.30 Ia Lindholm
17.30
Föreläsare:
Maria Rörvang, SLU
Maria är agrobiolog och har en PhD i husdjurvetenskap och arbetar främst med frågor som rör
beteende och djurhållning. På ett spännande och interaktivt sätt kommer Maria föreläsa om hästens
förmåga till inlärning och vilka olika förhållningssätt vi behöver i vår träning av hästar. Maria har
koppling till islandshästvärlden genom sin bror Martin Rörvang som
Ia Lindholm
Ia är ridlärare IV med många års erfarenhet av undervisning och utbildning av hästar och ryttare.
föreläser om ridlära och vad betyder våra instruktioner för våra elever?

Söndag 23 oktober
Rickebasta Ridhus (Rickebasta Johanneslund 5, 741 92 Knivsta)
09.00 Ridhuset Rickebasta
12.00 lunch
13.00 forts clinic
15.00 slut
I ridhuset Johanna Elgholm Ridlärare IV med många års erfarenhet att undervisa och utbilda hästar
och ryttare. Johanna kommer tillsammans med Ia Lindholm samt elever att visa praktisk ridning
enligt utbildningsskalan.
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Tips på boende:
Rickebasta: 7 st rum och totalt 16 bäddar. 500 kr/bädd eller 1500kr för ett enkelrum
Kontakta Rickebasta direkt 070-398 62 16 https://rickebastaislandshastar.se/

Särsta Wärdshus https://sarsta.se/

Arenahotellet, Uppsala https://arenahotellet.se/kontakta-oss/

Vi ses i Knivsta och glöm ej kläder efter väder!
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