
 

Seminar i Rideterapeutforeningen 

Kære medlemmer i inviteres til et spændende tværfagligt 2 dages seminar 

hvor forskellige fagfolk vil holde oplæg omkring heste og mennesker.  

Vi har prøvet at få mange forskellige indgangsvinkler på arbejdet i 

rideterapien i ønsket om at vi i disse dage vil blive inspireret, få ny viden, 

reflekterer, debattere og i særdeleshed samles om vores alles fællesskab- 

rideterapien. 

Program (med forbehold for ændringer): 

Fredag den 16 Marts kl. 14.00 – ca. 21.30 

- Karoline Wæde Enevoldsen fra BørneSpecialisterne.DK: Leg med 

heste og børn. Karoline er ergotereapeut og indehaver af 

børnespecialisterne, Karoline vil holde et praktisk og teoretisk oplæg 

om leg på heste, hvordan kan legen inddrages og bruges i 

rideterapien. 

 

- Karina Bjerremann fra Hestenge.dk : EAGALA hesteassisteret terapi i 

behandlingen  af veteraner med PSTD. Karina samarbejder med 

Odense kommune om et projekt med veteraner med PSTD, Karina 

er certificeret EAGALA terapeut og vil fortælle en masse herom. 

 

- Aftensmad 

 

- Maja Frederiksen fra Familien Frederiksens Isheste.dk: Wild horses-

Wild men. Maja arbejder dagligt med rideterapi hos Frederiksens 



Isheste. Efter aftensmaden vil hun berette om hendes besøg i 

Arizonas statsfængsel hvor en præst, cowboy og tidligere politimand 

har lavet et program i samarbejde med staten hvor de indsatte er 

med i den daglige træning og pasning af de vilde mustanger – 

programmet har haft usædvanlige resultater. 

 

 

Lørdag den 17 Marts kl. 9.00 – ca 16.00 

 

- Helena Turunen fra Hellios.dk: Familiebehandling og Neuroaffektiv 

rideterapi. Helena har mange uddannelser bag sig og har arbejdet i 

mere end et årti med rideterapi i Danmark. På seminariet vil Helena 

fortælle hvordan hun arbejder neuroaffektivt  i rideterapien. 

 

- Mette Munksgaard: Rytter yoga og pilates. Mette er Fysioterapeut 

og vil sørge for at vi alle får en dejlig time med yoga/pilates så husk 

en yoga måtte og afslappet tøj. 

 

- Frokost 

 

- Vicki Støvhase fra I et med hesten.dk: Psykomotorik og Centreret 

Ridning.  Vicki er Uddannet dyreadfærdsterapeut, psykomotorisk 

terapeut og Centreret rideinstruktør. Vicki vil gennemgå praktiske 

øvelser uden hest i- Grounding, centrering, balance, tydelig 

kommunikation samt afspænding. 

 

- Afrunding af seminar med kaffe, the og kage 

 

 



 

Praktisk info:  

Sted: Skovly Ridecenter , lidemarksvej 26b, 4681 Herfølge 

Dato: 16 og 17 Marts 2018 

Pris: 500 kr. inklusiv aftensmad, frokost, kaffe, te og kage. Indbetales på 

foreningens konto,  

Tilmelding på info@rideterapeutforeningen.dk 

Senest tilmelding og betaling den 15 Januar 2018 (ved for få tilmeldte 

udbydes seminariet eksternt til ikke medlemmer efter den 15.1.2018). 

 

Vi ser frem til 2 fantastiske dag og håber at der kommer rigtig mange af 

foreningens medlemmer. 

 

De kærligste hilsner 

Bestyrelsen  

 

 



 


