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Hildingur
Siden sidst:
9. maj blev der afholdt kursus v. Karin Hassing, hvor 10 af
klubbens medlemmer deltog. Aftenens emne var
”Hvordan får du din hest tilbage på rette spor efter
skader eller sygdom” samt biddets indvirkning på hesten.
Karin startede med at
gennemgå flere typer af
bid, og fremhævede
fordele og ulemper ved
de enkelte bidtyper. I
den sidste ende
konkluderede hun at vi
ikke skal bruge alle
pengene på kostbare bid,
men i stedet skal vi
bruge dem på kvalificeret undervisning.
Efterfølgende gennemgik hun et par cases omkring
genoptræning af heste med forskellige skader.
Daglig bevægelse gavner i det lange løb, og arbejdet med
en skadet hest er et tålmodighedsarbejde, hvoraf meget
foregår fra jorden.
Tilbagemeldingerne var meget positive, og det overvejes
derfor at lave et nyt
kursus til efteråret,
netop omkring
arbejdet fra jorden.
Hvis du kunne have
interesse i det kan
du forhåndstilmelde
dig hos Luna
Bormeth på
lunabormeth@mail.dk

Kommende arrangementer

Høststævne - Hildingurs årlige åbne
klubstævne 1.september 2018
Hildingur afholder igen i år Høststævne på
Fogdegården i Tisvilde. Stævnet er Hildingurs
klubmesterskab. Her inviteres også ryttere fra
venskabsklubben Gandur i Sverige.
Stævnet afvikles i henhold til bestemmelserne i
FIPO med danske særregler. Stævnet afvikles som D
stævne.
Der rides kun udtagelser, og derfor ingen finaler.
De 5 bedste får rosetter, og vi skal selvfølgelig have
kåret årets Klubmester.
Der kan max. være 65 tilmeldte ryttere.
Klasser: T3, T4, T5, T8, 4.2, 4.3, 4.5 og 3-gang
Det forventes at der åbnes for tilmelding ca. 1.
august.
Se mere på Hildingurs hjemmeside og Facebook.
Husk det er altid en fordel at få lavet et DI
stævnepas, så ved du at vaccinationerne er i orden.
Du kan finde stævnepasset på DI hjemmeside.

Vores næste arrangement er måske også noget for dig.
Samkørsel til Nordisk Mesterskab i Sverige
De nordiske mesterskaber for islandske heste 2018 afholdes d. 7.-12. august i Sydsverige på Margaretehof tæt
ved Kristianstad. Ryttere og heste fra alle nordiske lande vil konkurrere om medaljer i både sport og
gæðingakeppni. Se http://www.ncicelandichorse.com hvor der også er link til billetter.
Er der interesse for noget samkørsel fra Helsingør/omegn til finalerne søndag d. 12 august? Billetter sørger man
selv for.
Ved interesse og yderligere information kontakt kristinabechjensen@gmail.com
Rigtig god sommer til alle.

