Hästsportens folkhögskola arrangerar i samarbete med
Ridskolan Strömsholm

Preparandkurs inför Yrkesprov för hästskötare –
praktiska moment
Kursen vänder sig till dig som under professionell ledning vill gå igenom och träna på de
praktiska momenten som ingår i yrkesprov för hästskötare.
Kurstid: Lördag-söndag 2-3 april.
Innehåll: Kursen tar upp de praktiska moment som ingår i yrkesprov för hästskötare: Bandagering,
Dekorativ hästvård, Visa häst vid hand och Longering. Du kan också välja till HLR-kurs och/eller ett
ridpass. Du tränar med Ridskolan Strömsholms skolhästar.
Kursledare: Sara Åkerlund, utbildad Hippolog och diplomerad SRL II på Ridskolan Strömsholm. Sara
arbetar som hästkunskapslärare på Ridskolan Strömsholm och har erfarenhet som ridlärare, med
utbildning och träning av hästar och ekipage och har tävlat upp till svår dressyr.
Kostnad:

Preparandkurs, Praktiska moment lördag-söndag
Tillval ridning söndag
Tillval HLR-kurs söndag

1 550:500:500:-

Du kan välja att delta endast i Preparandkursen lördag och söndag eller att lägga till söndagens HLR-kurs
och/eller ridning. Du kan inte välja enbart HLR eller ridning.
Förkunskaper: Flerårig hästvana samt vid val av ridning även ridnivå LB.
Program:
Lördag

Söndag

08.30
Fm
Ca 12.00
13.00
Ca 16.00
17.00-19.00

Kursstart/Introduktion
09.00-12.00 Praktiska moment
Praktiska moment
13.00
Ridning
Paus för lunch
15.00
HLR
Praktiska moment
Paus för middag
Teori
Med reservation för ev. ändringar i programmet.

Anmälan: Senast den 10 mars 2022. Kursen har 10 platser. Finns platser kvar tas anmälningar emot
även efter sista anmälningsdag. Anmälan och betalning sker via Tickster. OBS! att du måste göra ett köp
för varje kursdel. Är kursen fulltecknad kan du anmäla till en reservplats och betalar då inte vid anmälan.
Vi hör av oss till dig vid ev. återbud. Anmälan är bindande. Vid avbokning mer än 10 vardagar innan
kursstart betalas 75% av kurskostnaden tillbaka. Vid avbokning senare än 10 vardagar innan kursstart
återbetalas inte kurskostnaden om inte läkarintyg kan uppvisas, i så fall återbetalas 75%.

www.hastsportensfolkhogskola.se

www.stromsholm.com

Efter sista anmälningsdag får du all praktisk information och kursbekräftelse via den mailadress
du angivit i din anmälan.
Logi och mat: Ingår inte i kurskostnaden. Det finns flera serveringar på området och möjlighet att värma
medhavd matlåda. Behöver du boende under kursen kan vi tipsa om:
- Thottska villan
- Strömsholms vandrarhem
- Marketenteriet B&B

0220-451 00
0220-437 74
0220-435 34

Frågor: Välkommen att höra av dig om du har några frågor, telefon 0220-451 02 eller mejl
kursadmin@stromsholm.com

Vi reserverar oss mot eventuella ändringar i kursupplägget samt att kursen kan ställas in vid för få anmälningar eller med
anledning av restriktioner i samband med smittläget.
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