
Den mekaniske hest kommer til Sakskøbing 
Rideklub Lørdag d. 8. oktober 2011! 

  
Pia Munck har sørget for at den mekaniske hest + træner fra Frankrig kommer til DK gennem hele 
oktober måned i forskellige rideklubber/stalde landet over. 
 
Den mekaniske hest bruges til at ændre amatør rytternes fejl i opstilling og perfektionere den 
rutinerede rytters sæde. Samtidig kan den mekaniske hest også anvendes til genoptræning af 
tilskadekommende ryttere eller initiere begyndere. 
 
Der undervises i top rytternes sædefunktion, samt brug af sæde under changementer og andre 
derssurøvelser, hvor den korrekte balance er nødvendig for succes. 

 

 
 
Et UNIKT tilbud for at forbedre dit sæde, som du IKKE bør gå glip af !  
 
Der tilbydes: 
• 30 minutters enetime på mekanisk hest – kr.300,00 pr. rytter (undervisning på engelsk) Pia 

Munck tilbyder oversættelse til dansk for 100,00 kr. for 30 min.. 
• 30 minutters enetime på egen hest efterfølgende - kr.400,00 kr. pr rytter (inkl. dansk 

oversættelse) 
Herudover lægges et gebyr på 50 kr. pr. deltager som ikke er medlem af klubben for brug af 
faciliteter. 
 
Kurset afholdes i tidsrummet 08.00 – 19.00, pause kl.13.00 – 14.00, med plads til 20 lektioner i alt. 
Du kan også blot tage lektion på den mekaniske hest, men ryttere der ønsker den komplette pakke 
med mekanisk hest + egen hest har 1. prioritet. 
Husk at medbringe din EGEN SADEL til at lægge på den mekaniske hest. 
 
Tilmeldings- og betalingsfrist minimum 14 dage inden dato for kursus : 
Tilmelding foregår ved at sende en sms eller mail til Charlotte: 30 91 54 89 eller c_munch@mail.dk 
Husk navn, adresse og mobilnummer + evt. om du foretrækker formiddag eller eftermiddagstid.  
Når du modtager tilbagemelding om at du har fået plads på kurset får du samtidig kontonummer hvor 
beløbet skal indbetales for at reservere plads.  
 
Tilmeldingen er bindende og pengene tilbagebetales kun, hvis kurset bliver aflyst.  
Vi hjælper dog gerne med at prøve at afsætte tiden til en anden, hvis man bliver forhindret. 


