
Inspirerande  
grundkurs i tre steg

Tre tillfällen med smakprov
Här får du ett brett smakprov samt förberedande kunskaper för att gå 
vidare med fördjupande kurser eller privatlektioner. Totalt 6 timmar. 
Pris 500:- / steg. Boka och betala alla samtidigt 1.200:-

Teori och praktik.

Steg 1. Grundläggande kunskaper om hur du kommunicerar med 
hästen för att få den intresserad av att lyssna på just dig. Tryck och 
eftergift. Hur tolkar hästen dina signaler? Prova på att arbeta med 
repgrimma.

Steg 2. Hur vet jag att jag gör rätt? Kontrollera din energi. Timing. 
Mål och delmål, hur kan jag garantera att vi går framåt? Förberedande  
lastträning. Demonstration av Lekar i lina.

Steg 3. Ridning från marken. Samling, balans, skolor. Långsiktig  
träning. Glädje! Demonstration av arbete i töm från marken.

Kursen genomförs på Forsens Gård i Vendelsö
Kursledare:  Mia Isacsson, miaisacsson.se 

Elin Stjernholm, miaisacsson.se/elin

” Så tacksam och glad över att få träna hästar med respekt och ödmjukhet.  
Jag har blivit mycket bättre på att vara tydlig och jobba mot ett gemensamt 
mål och på köpet är min tidigare hästrädsla som bortblåst!” 

Maggie Östman  (elev till Mia Isacsson)

Grundkurs i tre steg á 2 tim per tillfälle
500:- / person och steg

Plats: Forsens Gård, Vendelsö

Steg 1, Torsdag 7 april kl 19.00 – 21.00

Steg 2, Torsdag 14 april kl 19.00 – 21.00

Steg 3, Torsdag 21 april kl 19.00 – 21.00

Alla steg under en dag

Söndagarna den 20 mars och 24 april  
har vi alla tre steg samma dag, då ingår 
också kaffe och smörgås/frukt

Steg 1, kl 9.00 – 11.00

Steg 2, kl 11.30 – 13.30

Steg 3, kl 14.00 – 16.00

Se över ditt försäkringsskydd, det är din  
egen olycksfallsförsäkring som gäller.

Anmäl dig genom att sätta in kursavgiften  
på BG Medvetenhet 5186-9840
Får du förhinder så har du möjlighet att  
ta igen vid ett annat kurstillfälle inom  
6 månader.

Kontakt  
info@medvetenhet.se  
tel: 070-440 14 33

300 kr rabatt  

vid samtidig  

bokning och 

 betalning!


