
 

Foreningen inviterer til et spændende seminar lørdag d. 17 september 2016., dagen vil omhandle rideterapi i 

praksis og træning af terapiheste. 

Kl. 10.00 -12.00: Oplæg v. Leise Møller 

 Leise er uddannet lærer og har efterfølgende taget flere kurser i rideterapi og horsemanship. Hun har tidligere 

arbejdet på Idrætsakademiet- et skoletilbud for unge med psykisk handicap, her brugte de rideterapi med de unge på 

ugentligt basis. I 2013 blev Leise ansat på STU Akademiets hestelinje, hvor hun de sidste 3 år har haft ansvaret for 

hestelinjen og arbejdet professionelt med elever og hestene. 

Kl. 12.00 – 12.30 : Samles vi i tværfaglige grupper hvor der vil være fokus på erfaringsudveksling  / hvordan arbejder 

den enkelte med rideterapi (for de der ikke arbejder med rideterapien endnu, vil der i gruppen være mulighed for at 

stille spørgsmål mm.). 

Kl. 12.30 – 13.30: Frokost og mulighed for at fortsætte samtale med gruppen eller opsøge de andre deltagere 

13.30 – 15.30: Oplæg v. Maria Nørgaard 

Maria er uddannet dyrlæge og kiropraktor og har specialiseret sig i ryg og haltheder.  

Tidligere har hun fulgt hestene i det rideterapeutiske arbejde og har i 8 år været dyrlæge for terapihestene hos 

Frederiksens Isheste, hun har i årenes løb dannet sig et godt indblik i terapihestene og deres behov for ekstra hjælp/ 

træning  

Maria har udover egen praksis samarbejde med Fysioterapeut og træner Claus Toftgård og sadelmager Brian Rützow 

hvor de helhedsorienteret arbejder på at hjælpe hesten til at blive en fysisk og psykisk velfungerende og veltilpas sund 

ridehest. Maria er optaget af anatomisk korrekt træning og biomekanik, oplægget er både teoretisk og praktisk, i 

bedes tage tøj med til at være udendørs.  

15.30 – 16.00: Vi runder dagen af 

Seminariet bliver afholdt på pædagogisk center for mennesker og heste v. Familien Frederiksens Isheste 

Brandhøjgårdsvej 108, 2640 Hedehusene 

Tilmeldingsfrist: 30 august 2016 – tilmelding sker på info@rideterapeutforeningen.dk 

Pris: Medlemmer af rideterapeut foreningen 100 kr. / ikke medlemmer- gæster 400 kr. prisen er inkl. frokost, der vil 

være mulighed for at købe drikkevarer. 

Vi håber på at se rigtig mange mennesker til seminar og glæder os til en spændende dag i tværfagligt fællesskab 

Hilsen Bestyrelsen 

www.rideterapeutforeningen.dk 

mailto:info@rideterapeutforeningen.dk


 

 

 


