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DAGSVEVENT MED ISLANDSKE HESTE 

FOR  GRUPPER

Østerhede eller Kirkeby Plantage 

eller Sønderstrand

12- 50 pers

2,5-3,5 time (kan dog afstemmes)

Et sådant program forløber ca. sådan.

• Alle mødes ved de runde borde i rytterstuen 

hvorfra heste og ryttere afstemmes

• Alle modtager et hestekort med foto af deres 

hest hvorefter man selv skal finde sin hest ud fra 

fotoet.

• Alle starter med teori på træhesten herfra instru-

eres alle i ridning og tøjleføring. 

• Hver person klargør sin hest og vi demonstrere 

kort ridning hvorefter alle rider afsted med flere 

medhjælpere/guider

• Såfremt nogen ikke ønsker at ride er der mulig-

hed for hestevogn. 

Turen går først af små hyggelige grusveje, inden vi 

kommer ind i Vråby Plantage.  Hyggelige,  snoede 

ridestier viser os Rømøs smukkeste natur. 

Turen kan også gå til stranden. 

Vi holder pause og får noget at drikke, og mødes evt. 

med hestevognen eller æselvognen. 

Pris fra kr. 295,- til 395,- kr

Praktisk tøj
Det er vigtigt at man har tøj 

på der GERNE må blive be-

skidt og gummistøvler eller 

andet lignende fodtøj. 

Vi har ridehjelme og regntøj.

Ledelse med heste.

Mini kursus i ledelse og kommunikation .
Min. 12 personer - maksimum ca. 40 personer 

Til forskel for andre ledelsesprogrammer med heste kommer 

alle kursister ud at ride eller køre i vogn. Denne aktivitet ryster 

gruppen godt sammen og der kommer mange gode grin 

som hjælper med at åbne deltagerne. I forløbet bliver der lagt 

meget vægt på at tale i billeder. Guleroden og pisken er gode 

eksempler på modsættende værktøjer – ris og ros.

Dagens emner er:

• Kommunikation – Kropssprog, lytteevner, sprog, tilpas  

 dig selv

• Slap af/ingen stress - Tal til din hest –    

 byt rollerne rundt

• Mod – prøv nye ting

• Stædighed/viljestyrke – Giv ikke op! 

• Klare mål – Hvor vil du hen? Guleroden og pisken.. ja  

 eller nej?

• Mangagement – gå i fronten

• Empati – Evnen til at sætte sig selv i andres sted

Alt sammen kan i praksis udføres i jeres omgang med hestene. 

Hesten er en ideel sparringspartner, når det gælder kommuni-

kation og ledelse. Det er et af de mest sensitive dyr der findes, 

og hvis du som leder ikke er tydelig nok i din kommunikation, 

reagerer hesten prompte. Vi lærer bedst med kroppen, og med 

heste er der kontant afregning. Hvis du er en dårlig leder, er 

dine signaler ikke klare nok, og så rider du dårligt.

Pris 745,- pr. person inkl. drikke/kaffe og the

Varighed ca 6 timer
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Ridning og sjov i parken
Heldags arrangement fra 

kl. 9.30  til ca. 16.00
30-60 personer

• Kaffe, rundstykke og wienerbrød 

i rytterstuen

• Kreativ Rideinstruktion på træ-

hesten og med stolene for alle

• 1 hold orienteringsløb i parken

• 2 hold rider - Østerhede

• Frokost og dessert samt 1 øl eller 

vand pr. person

• Der byttes - nu rider hold 1 og 

hold 2 har orienteringsridt

• Kaffe og kage og præmier

• Pris 745, -kr 

Sjov i parken
• Alle inddeles i hold med pan-

debånd og alle får instruktioner 

• Kampsangen synges og tåge-

hornet tuder 

• Der er ca. 7 poster som varieres 

og tilpasses efter  gruppen

• Eksempel på post opgaver 

lassokast, hesteskokast, ring-

ridning til hest eller i trillebør, 

kanosejlads med quiz, æsel-

vognskørsel, Vadehavs quiz, 

byg en hest i træ, lav en sang el-

ler slogan, byg et sandslot ved 

Vadehavet  og meget mere. 

Pris fra 225,- til 395,- kr afhængig 

af antal levende poster og varig-

hed.

Wisky i Crazy Horse bar 
og ridning

• I Crazy Horse bar skænkes wi-

sky mens hestene klargøres af 

personalet

• I baren sidder vi på sadler

• Herefter instruktion i ridning på 

træhestene

• Hestene står klar i ridehallen

• Vi underviser først i ridehallen, 

især gangaraten tølt indlæres

• Herefter rides i terræn - læng-

den afpasses jeres program

• Der er 2 guider med

• Turen kan evt. afsluttes i Crazy 

Horse bar

Pris fra 345,- til 495,- kr


