Naturhov Basis trim kursus 6-8 april 2018
Underviser og instruktør Arne Havgaard, stifter og ejer af www.naturhov.dk
Sted: Kurset foregår ved Skibby på Sjælland.
Indhold:
Gennemgang af hovens anatomi og fysiologi i teori og praksis. Teorien bag barfodsprincippet gennemgås i
detaljer. Herunder vises hvordan succes med barfod er mulig.
Efter kurset er du i stand til at vedligeholde og trimme normale sunde hove på egne heste.
Dag 1: Teori forelæsning via power point slideshow samt uddybende svar på spørgsmål.
Dag 2: Instruktion og øvelser i værktøjsbrug og sikkerhed, praktisk gennemgang af hovens anatomi på død
hov, øvelser og trim start på døde hove.
Dag 3: Fortsat trim øvelser på døde hove og kurset afsluttes med trim af hov på levende hest.
Alle tre dage fredag, lørdag og søndag starter med morgenmad kl. 08.30 og varer til ca. 17. Søndag sluttes
dog omkring kl. 15.30.
Det er muligt at medbringe din egen hest.
Pris:
Fuldt kursus fredag til søndag 3750,- pr person inkl. vegetarisk forplejning (morgenmad, frokost og snacks)
Forelæsningsdagen (dag 1) 1150,- pr. person inkl. vegetarisk forplejning (morgenmad, frokost og snacks).
Nødvendigt og anbefalet værktøj kan købes på kurset til fordelagtige priser.
Tilmelding og betaling:
Tilmelding er gældende og bindende fra depositum på 1500,- er modtaget.
Det fulde beløb 3750,- skal være betalt senest 10 dage før kurset.
Yderligere info om kursusindhold, tilmelding og betaling sker til Arne på mail: naturhov@naturhov.dk
Vigtigt: Husk gyldig stivkrampe vaccination for dig selv og din hest ved deltagelse på praktisk del.
Læs mere på www.naturhov.dk om barfods konceptet, Arne og tidligere kurser.
Vel mødt!
Basis handout her(pdf fil der fylder ca. 10 Mb)
Mvh Arne, Naturhov

Baggrund for kurset er gennemgået med ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri.
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Sted: Kurset afholdes på Ll. Bredviggård i Sønderby ved Skibby.
Ll. Bredviggård er et privat mindre landbrug, der ligger naturskønt i Sønderby, ned til Roskilde fjord. Der er
udsigt over markerne og fjorden og mulighed for dejlige gåture.
På Ll. Bredviggård ligger Animalhealer.net Healings center, som er et kursus- og behandlingscenter for
alternativ behandling og spirituelt arbejde med dyr. Her er en mindre hestepension, hvor hestene er i
løsdrift og alle er uden sko.
Afhængig af vejret, så vil teori enten foregå i laden eller indenfor i stuehuset. Praktisk arbejde med arbejde
på kadaverben foregår i laden, så tag tøj med til forholdene.
Der er mulighed for at campere på gården. Der er græsplæne til at slå telt op på og også strøm til
campingvogn. Der er adgang til bad og toilet og der kan arrangeres lettere køkkenfaciliteter (the kedel, 1
kogeplade, mikroovn og håndvask). Der er ikke adgang til køleskab.
Campering på Ll. Bredviggård koster 150,- kr. for hele kurset og afregnes ved ankomst, der er desuden
mulighed for B&B i Sønderby. Se på http://agnaesgaard.dk/
Nærmere anvisninger og spørgsmål vedr. overnatning af dig eller hest skriv til Charlotte
på cly@animalhealer.net

