
Basic biomekanik kursus med Pauline Preston 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATO: Mandag d.12.02.19 og mandagd.19.02.18 

TID: Klokken 17.30 - 21.00 inkl 30 min pause. 

STED: Hedensted & Omegns Rideklub, Rindbækvej 2, 8722 Hedensted   

PRIS: 250kr/aften eller 400kr ved samlet betaling for begge aftener.  

 
Detaljer: 
Hestens bevægelse og udseende afslører meget om, hvad der foregår i dens krop. Og hvis du ved, hvad du 

skal kigge efter, er det meget lettere at få taget tingene i opløbet, inden det bliver til langvarige 

skadespauser eller permanente problemer. 

Derfor har Pauline Preston sammensat 2 tema-aftener, som på let og forståeligt sprog vil sætte dig i stand 

til at forstå din hests krop meget bedre, så du kan komme tingene i forkøbet. 

Hver aften består af 1 ½ times teori og 1 ½ times praktisk nørderi i stalden eller ridehallen med heste som 

demo (hestene på ridecenteret bruges som demo). 

 

BASIS BIOMEKANIK 1, mandag d.12 februar.:  

Sådan analyserer du hestens krop og bygning ift. ridning og generel sundhed. Teori om hestens skelet og 

muskler helt overordnet. Hvordan læser du muskulaturen og hvad fortæller den dig om hestens 

bevægelse? Hvordan fungerer skelettet og selvfølgelig, hvad fortæller skelettet dig om hesten.  

I stalden skal vi kigge på forskellige heste og analysere deres bygning og symptomer på problemer. De 

heste, vi har til demoen, vil danne grundlag for den praktiske del. 

 

BASIS BIOMEKANIK 2, mandag d.19 februar.:  

Sådan analyserer du bevægelse. Med enkle redskaber vil denne aften sætte dig i stand til at forstå hestens 

bevægelser bedre, så du nemmere kan hjælpe den i dens videre træning.  

I den praktiske del skal vi se på hesten i bevægelse og også kigge på, hvad det er, der kigges efter, når en 

behandler vurderer, hvad der skal ses nærmere på. 

 

  



 

Disse 2 aftener skulle gerne gøre dig i stand til at; 

- vurdere din hests krop 

- blive bedre til at se uregelmæssigheder, inden det bliver til problemer 

- se bevægelse og forstå, hvordan bevægelsen kan påvirke din hest 

- se haltheder og skader 

- forstå skader 

 

TILMELDING: til Else Dalum på edalum@hotmail.com eller sms til 20946194 

BETALING: Mobilpay til 20946194 med dit navn. Tilmelding er bindende, når betaling er foretaget, du er 

selvfølgelig velkommen til at sælge din plads, hvis du skulle blive forhindret.  

 

Medbring mad og drikke og husk påklædning, hvor du kan holde varmen i stald og ridehal.  

Vi glæder os til endnu nogle lærerige dage i Hedensted Rideklub. 

 

Kort om underviser: 

Pauline Preston er forfatter til bøgerne ”Klædt af til dressur” og ”Bomtræning”, hun afholder mange 
kurser, er underviser og uddannet osteopati. Læs evt. mere på hendes hjemmeside: 
https://www.stalddeluxe.dk/ 
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