
 

Ejner er tidligere politirytter i København og han har arbejdet med miljøtræning af heste i mange år. Han garante-
rer for en lærerig oplevelse for både dig og din hest, og I vil helt sikkert ende et sted, I ikke havde troet muligt. 
Dagens træning bygges langsomt op, hvor fokus er på din og hestens tillid til hinanden. Der arbejdes kun ud fra 
princippet om positiv indlæring og INGEN straf. 
Du og hesten tvinges absolut ikke til noget, I ikke tør; men der prøves på en positiv måde, at få flyttet grænser, for 
jer begge. Du kan sagtens deltage selvom du ikke rider din hest, fx hvis du har en unghest, da du gerne må trække 
hesten. 
Selvom der rides på et hold med andre, vil træningen stadig have stor fokus på dig og din hest.  
Kurset deles op i et formiddags– og eftermiddagshold, med start hhv. kl. 10:00 og kl. 13:00 

Med  
Ejner Møller Andersen 

Miljøtræningskursus  

Det praktiske  
• Pris for deltagelse: Medlemmer af SYK: 275 kr. pr. ekvipage. Ikke medlemmer 375 kr. pr ekvipage. 
• Adresse: Sydsjællands køre- og Rideforening, Granlygård, Rekkende by 9, 4720 Præstø. Indkørsel og parkering fra Neble-

vej, overfor nr. 1 og 3. 
• Der er plads til 2 hold med 8 deltagere pa ̊ hvert hold. Et der starter præcist kl. 10.00 og et kl. 13.00.. Hvert hold er på ca. 

2,5 time.  
• Der er frit valg, om du vil ride eller trække, men der SKAL bære ridehjelm under hele kurset. Børn under 16 år 

må ikke omgås heste uden hjelm, på klubbens areal.  
• Bixen vil holde åbent, og det er muligt at købe sodavand, vand, kaffe, te, kage m.m. 
• Indbetalingen skal ske her: Konto nr: 0047 – 4470023649 eller Mobilepay: 63048 
• Tilmeldingen sendes til lenarohrjepsen@gmail.com, med dokumentation af betalingen - og foregår efter ”først 

til mølle-princippet”.  Du er først tilmeldt, når kursusgebyret er betalt. 
• Tilmeldingen er bindende. Kursusgebyret refunderes ikke ved din aflysning af deltagelse. Men du har selvfølgelig mulig-

hed for selv at sælge din plads til en anden, hvis du ikke kan deltage. 

Ønsker du, at din hest vil gå gennem ild og vand for dig?  
Du kan træne din hest til at blive mere stabil og frygtløs gennem tillid og respekt. 

Den 25. september 2022 får Sydsjællands køre- og Rideforening besøg af, Ejner Møller Andersen, der 
kommer og laver miljøtræning. Denne dag har du og din hest sammen, mulighed for at opbygge jeres tillid 
til hinanden, og sammen kunne besejre verdens farlige udfordringer, som f.eks. de velkendte 
”Hesteædende farlige presenninger”, trommer og ild!!!  
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