
Kursus med 

Anders Chortzen 
Hjemmeside: www.hestensABC.dk 

 

Sakskøbing Rideklub arrangerer weekendkursus med berider Anders Chortzen  

16. og 17. april 2011 
Du kan deltage med hest eller som tilskuer. 

 

Kurset handler om fremtidens rideteknik. En vovet overskrift, da vi kun kan gætte på 
den udvikling som ridesporten og generel omgang med heste vil opleve fremover. 
Alting tyder dog på, at den øgede fokus på sikkerhed og ikke mindst hestevelfærd er 
kommet for at blive. Moderne forskere bliver bedre og bedre til at skaffe de beviser 
der afliver gamle myter og motiverer os til at finde en smartere og mere effektiv 
måde at gøre tingene på. For at leve op til fremtidens krav, skal vores rideteknik 
være let og effektiv. Den skal have en positiv effekt på skade- ulykke- og 
levealderstatistikkerne, og sidst men ikke mindst give hestene et værdigt liv i den 
sport som VI har valgt at de skal være en del af.  
Dette og meget mere kan du blive klogere på under kurset. 
Teori og praksis omhandler bl.a.: 

• Læringsteori: Hvad skal vi vide og hvad kan vi bruge det til?  
• Grundindlæring: Hvad skal hesten egentlig kunne på signal/hvilke signaler skal 

hesten lære og hvordan? 
• Den mentale del af ridningen: Grænser skal flyttes i hovedet, før de kan 

flyttes andre steder. 
• Praksis: Der arbejdes individuelt med at flytte grænser og udvikle ud fra den 

enkeltes behov og ønsker. 
 

Sted: Sakskøbing Rideklub, Reersø 19, 4990 Sakskøbing.     
Tid: Weekenden d. 16. og 17. april 2011 ca. kl. 10.00 – 16.00 begge dage 
Pris: Deltagelse med hest: Kr. 1200,- for medlemmer af SAR, ellers kr. 1350,-  

Tilskuere: kr. 200,- pr. dag. Kr. 350,- for begge dage. 
Tilmelding: Marianne Jensen: tlf. 30682469 el. ballegaard@zonepost.dk 

Tilmelding er gældende, når der er indbetalt beløb for deltagelse på 
konto nr.: 1551 5641853 – senest d. 4. april. 

Praktisk: Endeligt program meddeles i god tid til deltagere og sættes op i 
ridehuset. Cafétutten vil være åben i frokostpausen. 

   
                                                                Venlig hilsen 

SAKSKØBING RIDEKLUB 


