
 

Foreløbigt program for 2016:  

Seminar 11.3.2016 V. Happy horse  

Vi mødes kl. 9.30 til velkomst og hjemmebag 

10.00 -13.00: Truels Vallø Bisgaard 

Dyreadfærdsterapeut, Hesteassisteret terapeut, biologisk traumeterapeut. 

Oplæg om hesteassisteret terapi fra nervesystemets synsvinkel. 

Om hvad heste gør ved os. I krop, følelse og tanke. 

Oplægget indeholder fælles (guidet) hestemeditation. 

 

13.30 – 14.00: Frokost 

14.00 – 16.00: Lene Bjærge Jensen, Cand. Pæd. i pædagogisk psykologi -Speciale i naturbaserede 

intervention 

Rideterapi og naturbaseret terapi i et større samfundsperspektiv 

Hvorfor er naturen blevet så populær?  

Hvad fortæller det om den tid vi lever i?  

Dernæst et kig ind i et fagområde der ligger snublende tæt på dyreassissteret terapi, nemlig 

naturbaseret terapi/ naturen som social løftestang.  

Lene er teoretisk funderet i forhold til at anvende psykologisk teori i pædagogiske praksisser. Med 

mulighed for dialog og spørgsmål.  

16.00 Tak for i dag 

Adresse: Gurredevej 27, Tuse Næs, 4300 Holbæk 

Seminaret er kun for medlemmer og er gratis inkl. fuld forplejning – der er begrænset antal pladser 

(12 stk.) Tilmelding sker efter ”først til mølle” princip.  

 

 



Rideterapeutforeningens generalforsamling 22.05.2016 

Kl.11.00 -13.00 generalforsamling med valg 

13.00 -14.00 frokost 

14.00 -16.00 oplæg ved Anne Hove, rideterapeut på Holmstrupgård- social psykiatrisk 

behandlingsinstitution.  

Oplægget er gratis for medlemmer, ikke medlemmer kan deltage mod betaling 

Sted: Holmstrupgård, Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand 

Nærmere info følger. 

 

Seminar 17.9.2016 

9.30 – 12.00 oplæg ved Leise Møller 

Leise er uddannet lære og rideterapeut. Leise arbejder på STU Akademiet hvor hun er ansvarlig for 

hestelinjen der har sin daglige praksis på pædagogisk center v. Frederiksens Isheste. 

12.00 -13.00 Frokost 

13.00 -15.30 oplæg ved Maria Nørgaard, Dyrlæge og kiropraktor. Maria samarbejder med Claus 

Toftgård og Brian Rützou i Horse Back Team. 

Fokus vil være på den fysiske træning af terapihesten, anatomi og biomekanik. 

Sted: 

Pædagogisk center for mennesker og heste v. Frederiksens Isheste 

Brandhøjgårdsvej 108, 2640 Hedehusene 

Nærmere info følger 

 

Tilmelding til samtlige arrangementer sker på info@rideterapeutforeningen.dk 

Vi glæder os til at se jer 

De bedste hilsner  

Bestyrelsen 

mailto:info@rideterapeutforeningen.dk


 

 


