Clinic och föreläsning med Rikke Mark Schultz
Ta den unika chansen och kom på en lärorik föreläsning och clinic med den
danska veterinären Rikke Mark Schultz som besöker oss i norra Sverige sista
helgen i mars. Tanken att få hit Rikke har funnits i flera år sedan jag var på en
föreläsning och clinic med henne i Skåne för ett antal år sedan.
Rikke har hållit på med islandshästar sedan hon var barn, har tränat, undervisat och
tävlat, men har också tränat andalusier. Har haft egen veterinärpraktik på Island, men
är tillbaka i Danmark. Är intresserad av alternativa behandlingsmetoder och har bla
gått utbildningar i akupunktur och homeopati och kombinerar ofta alternativa
behandlingsmetoder med traditionell veterinärmedicin. Använder bla TTEAMmetoden och förespråkar centrerad ridning. Hennes huvudområde är undersökning
och behandling av hästar med nedsatt prestationsförmåga sett ur ett
helhetsperspektiv. Hon har även skrivit böckerna ”Förstå din islandshäst” och ”Förstå
din ridhäst”.
Läs mer på www.rikkeschultz.dk.
Föreläsningen behandlar nedsatt prestationsförmåga hos hästar och dagen därpå på
clinicen tittar vi på hästar som deltagarna har med sig och vill ha hjälp med, tittar på
utrustning och lär oss övningar att ta med sig hem. De som är på clinicen bör ha
lyssnat på föreläsningen kvällen innan. Är det något hos din häst som du funderar
på, i rörelsen, muskler, beteendet, är den halt, har den diffusa problem osv, ta då
chansen att ta med din häst och få hjälp, eller kom utan häst.
Ämne:
Tid:
Plats:
Kostnad:
Anmälan:

Nedsatt prestationsförmåga hos hästar
Föreläsning lördagen den 27 mars 2010 kl 18- ca 21
Clinic söndagen den 28 mars 2010 kl 10- ca 16
Preliminärt hos OFELAS islandshästar i Puoltsa, Kiruna
Vid stort intresse kan clinicen bli på Kiruna ridklubb
Föreläsning lördag 150 kr/person, vi bjuder på fika
Clinic 600 kr/person för den som har med sig häst, vi bjuder på lunch
Clinic 400 kr/person för åskådare, vi bjuder på lunch
Omgående till OFELAS islandshästar på ofelas@kiruna.nu
Begränsat antal deltagare
Frågor, ring Kerstin Nilsson 070-6816759, 0980-50013
Viktigt att uppge namn och mobilnummer i anmälan

