
Kongsdal Rideklub afholder springkursus og 

foredrag om 

”Den optimale træning af springhesten med 

henblik på forebyggelse af skader” 
 
 

 

Rideklubben inviterer til springkursus ved examineret berider 
Hans Ley med indlagt foredrag ved dyrlæge Niels Tellerup. 

 
Reserver allerede nu din plads på kurset og din plads til 

foredraget – der er først til mølle. Læs mere på vores 
hjemmeside www.kongsdal-rideklub.dk eller besøg os på FB. 

 
 

Springkursus 
 

Kongsdalgården indehaves af examineret berider Hans Ley, som konkurrerer på 
internationalt plan og har uddannet mange heste til Grand Prix springning. Han er 

ligeledes en anerkendt instruktør og giver jævnligt kurser i ind- og udland. 
Vi synes, andre skal have mulighed for at lære af hans viden - kom derfor og vær 

med til et spændende og lærerigt to-dages kursus. 

Holdene sammensættes efter niveau, hvor alle er velkomne. 
 

Sted: Kondalsgaarden, Kongsdalvej 1, Assens, 9550 Mariager 
Dato: 21. og 22. januar 2017 (OBS: kurset er eksternat) 

 
Pris for kursus og foredrag: DKK 900 kr. pr. ekvipage.  

Ovenstående pris inkluderer: 
Undervisning (2 lektioner – enetime lørdag og holdtime søndag) foredrag samt 

kaffe og kage 
 

Tilmelding til kursus, inkl. foredrag, Maria Ley, tlf. 28 19 88 00 senest 14.01.17 
Tidsplan offentliggøres senest torsdag d. 19. januar 2017 på klubbens 

hjemmeside. 
 

Såfremt der er nogle der har behov for boks, aftales dette direkte med Maria 

(mod merpris). Der kan købes morgenmad og frokost i rytterstuen til fornuftige 
priser. 

http://www.kongsdal-rideklub.dk/


Kongsdal Rideklub afholder springkursus og 

foredrag om 

”Den optimale træning af springhesten med 

henblik på forebyggelse af skader” 
 
 

 

Den optimale træning af springhesten med henblik på forebyggelse af 
skader 

 
”De fleste skader på heste er træningsskader”, udtaler dyrlæge Niels Tellerup, der 

er uddannet i 1992 fra den Kongelige Veterinærhøjskole i København.  
I foredraget vil Niels, der har mere end tyve års efteruddannelse inden for heste 

samt er indehaver af egen klinik i Herning, blandt andet berøre følgende emner: 
 

 Det at kunne finde den rette måde at træne sin hest på  
 Det at kunne opbygge hestens muskulatur 

 Det at afstemme hesten formkurve mod specielle stævner 
 

Kom og hør den erfarne foredragsholder og bogskribent fortælle om, hvordan du i 
den daglige træning med din hest kan gøre en forskel. Nøglen til succes i 

elitespringsport handler om mere end at kunne ride……. 

 
Kom og lyt med!  

 
Sted: Kondalsgaarden, Kongsdalvej 1, Assens, 9550 Mariager 

Dato: 22. januar 2017 kl. 14.00 
 

Pris foredrag (inkl. kaffe og kage): DKK 100 for medlemmer af KONG 
Pris foredrag (inkl. kaffe og kage): DKK 150 for ikke medlemmer 

 
Tilmelding til foredrag Maria Ley på tlf. 2819 8800  senest 14.01.17 


