Den digitale rideundervisning imens Covid-19/Corona-virus aflyser almindelig undervisning
Kære medlemmer, elever og forældre!
På baggrund af uvisheden om, hvornår vi igen kan afvikle rideundervisning igen, - så har vi valgt at lave en
digital løsning, så så i forsat kan lære en masse om ridning og heste.
I løbet af april måned, sender/ligger vi digital undervisningsmateriale ud, på henholdsvis hjemmesiden,
YouTube og Facebook. Undervisningen vil blive delt op i fire moduler. Undervisningsmaterialet vil bestå af
Power Point’s og videoer. – Der kan også blive udleveret opgaver som skal løses.
Modulernes indhold og udgivelse:
Sikkerhed og sikkerhedsgodkendelser af udstyr – Uge 14
-

Korrekt påklædning og fodtøj – både fra jorden af og på hesten.
Gennemgang af sikkerhedsgodkendelser i forhold til ridehjelme og sikkerhedsveste.
Generel sikkerhed når man omgås hesten
Generel sikkerhed når man færdes i stalden.
Førstehjælp

Op-og afsadlning af hesten – Uge 15
-

Hvordan ligges sadlen ordentlig på hesten.
Hvordan sætter man et hovedtøj korrekt på hesten.
Hvordan plejes og håndteres udstyret efter brug.
Hvordan efterlader man staldgangen, når man har sat hesten ind i boksen igen.

Omgang, pleje og pasning af hesten – Uge 16
-

Hestens anatomi
Hvad har en hest brug for i form af foder og strøelse.
Hvordan binder man en hest korrekt på staldgangen.
Hvordan strigler man hesten korrekt.
Hvordan håndterer man en hest fra jorden.
Hvordan lukker man en hest ud og ind fra fold af.

Vedligeholdelse af hestens udstyr – Uge 17
-

Gennemgang af hovedtøj og sadel.
Gennemgang af pudsning og pleje af hestens udstyr
Hvordan skiller/samler man en sadel og et hovedtøj.

Da dette er et helt nyt projekt, kan der forekomme forsinkelse eller ændringer af udgivelsen. Vi ved endnu
ikke om teknikken har samme planer som vi har
– Der kan også komme ændringer/flere emner
undervejs, som vi indsætter under modulerne.
Ugen inden udgivelsen, vil der komme et Facebook opslag, hvor det er muligt at stille spørgsmål til det
ugentlige emne/modul – Hvis man ikke har Facebook, må man skrive en SMS til enten Anja 27852989 eller
Malene på 61741495.
Mvh. Bestyrelsen, Karina Skovbo, Malene Mogensen og Anja Andersen. – VI SAVNER JER!!!!!

