
Juli 

Den 24. og 25. juli 2010  

– Giv dit barn et weekendkursus sammen med hestene hvor de vil lære om hesten og 

sikkerhed  

Nyt Hesteliv holder kursus for børn den 23. og 24. juli 2010. Børn kan medbringe egen hest, eller 

de kan låne en pony/hest fra nyt Hesteliv.  

  

Her er alle tiders chance for at stifte bekendtskab med hestens verden sammen med Mia Lykke 

Nielsen, som vil undervise i natural horsemanship. Det vil hjælpe børnene i deres daglige omgang 

med hestene    

  

I dag er megen hestetræning baseret på, at hesten skal lære menneskets sprog og indordne sig efter 

menneskets ønsker og behov. Det er selvfølgelig ikke i overensstemmelse med hestens naturlige 

instinkter, og derfor opstår der nemt vanskeligheder og misforståelser, som skaber dårlig trivsel for 

hesten, og børnene bliver usikre og kommer ofte galt af sted.  

  

Når vi rider i terrænet, er der - især for den utrænede hest - mange impulser om mulige farer, som 

den hele tiden forholder sig til og reagerer på. Den oplever både angst og stress og tvinges af sin 

rytter til at overhøre og ignorere de instinkter, der fortæller den, at den skal sætte i øjeblikkelig 

strækgalop ind over marken på højre hånd. Vi bliver nødt til at indse, at hestens naturlige instinkter 

er lige så vigtige for dens overlevelse, som sult og træthed er for mennesket. Derfor skaber vi 

uvægerligt konflikter og ubalancer i hesten – og i vores forhold til hesten - når vi tvinger den til at 

trodse sin egen natur. Og det kan skabe uforudsigelige og farlige situationer for såvel børn som 

voksne.  

  

På kurset vil børnene lære:  

hvordan de på en sikker måde kan omgås heste i hverdagen 

hvordan man kan læse hestens signaler 

hvordan de kan motivere en hest til at udføre vanskelige øvelser uden brug af tvang eller vold  

  

Om aftenen spiser vi god mad og hygger os.  

  



Tidspunkt: Kurset varer fra lørdag  den 24. juli kl. 10.00 til søndag den 25. juli kl. 15.00. Alle kan 

overnatte på nyt Hesteliv.  

  

Pris: kr. 750 pr. deltager med eller uden hest incl. mad, drikkevarer og hygge.  

  

Tilmelding:  Kan ske til nyt Hesteliv på info@nyt-hesteliv.dk  

  

Betaling: Konto: 0440 4530130878. Husk navn og ”kursus”  

  

Læs mere om Mia Lykke Nielsen på www.mia-nielsen.dk. 
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