
Kurset henvender seg til deg som for eksempel alle-
rede har oppgaver på en rideskole eller et ridesenter, 
og som vurderer en karriere som ridelærer.

I uke 25 har du muilgheten til å komme til Norsk Hestesenter 
på Starum, for å delta på et ukeskurs som gir et innblikk i hva 
ridelæreryrket går ut på. 

Vår rideinstruktør Christien Kloos tar seg av undervisning i både 
pedagogikk og praktisk ridning. Vi gjennomgår hvordan man 
planlegger timer i ridning og du får med deg nyttig hestekunn-
skap på veien. Ridelærerens rolle som forbilde for barn og 
ungdom blir også gjennomgått. Våre godt skolerte hester står 
klare for bruk!

Vi ved NHS gleder oss til å se deg her, velkommen!

Ridelederkurs ved NHS
Vil du ha en forsmak på ridelæreryrket? Da er dette et kurs for deg!

KURSINFORMASJON:
• Kurset starter mandag 17. juni klokken 08.00 (mulighet å 

komme søndag) og avsluttes fredag 21. juni klokken 13.00.
• Dere bor på vårt kurssenter der dere har eget bad på hvert

rom.
• Det serveres tre måltider om dagen, samt snacks og kaffe 

mellom måltidene i vår egen kantine. Sosialt samvær på 
kveldene.

• Kurset koster kr 6.500.- der kost, losji, undervisning, heste-
leie og anleggsleie inngår. Dere kan velge å bo to på hvert 
rom, da er prisen kr 5.500.-  Egen hest kan medbringes 
vederlagsfritt, men du må ta med eget fôr. 

KURSETS INNHOLD:
• Ferdighetstrening i ridning.
• En daglig økt med teori, med temaer som: pedagogikk, 

planlegging og gjennomføring av ridetimer, hestekunn-
skap, ridelærerens rolle som forbilde og rollen generelt 
som ridelærer. 

PÅMELDING:
Påmelding snarest og senest 31. mai. 
Påmelding skjer elektronisk via www.nhest.no/kurs

Spørsmål vedrørende kurset rettes til NHS på tlf.: 61 16 55 00 
eller på e-post til nhest@nhest.no

Se også www.nhest.no for mer informasjon.

www.nhest.no

Bli kjent med ridelæreryrket
- meld deg på nå!


