DRESSURCAMP
2022

DRESSURCAMP 2022
Søndag d. 24. juli – torsdag d. 28. juli

Al Showjumping og
Sportsrideklubben
samarbejder i 2022 om
at afholde Dressurcamp
i Bernstorffsparken
som noget nyt.

Dressur camp 2022
I 2022 vil AL Showjumping og Sportsrideklubben
afholde Dressurcamp som noget nyt hvor der er
fokus på bredden af ridesporten.
Dressurcampen afholdes i Bernstorffsparken i
uge 27 fra søndag d. 24. juli. - torsdag d. 28. juli
2022.
Har du din egen pony/hest, er mellem 10-25 år, og har erfaring med minimum
LC klasser i dressur, så er denne Dressurcamp noget for dig.
• Rytter og pony/hest flytter ind i 5 dage, hvor man overnatter i
Bernstorffsparken i eget telt. Pony/hest i teltstald
• Dressurcampen har fokus på Dressur, hyggeligt samvær, sundhed og
god ridning
• Det er en Dressurcamp med fokus på den enkelte ekvipage, og hvor
der vil blive tilrettelagt træning, sparring og en personlig udviklingsplan
• Dressurcampen vil med nogle af Danmarks dygtigste trænere danne
rammen for korrekt ridning og daglig omgang med sin pony/hest samt
sikre et optimalt udbytte og en masse sjov og læring
• Det er en Dressurcamp, der har fokus på korrekt ridning. Det betyder,
at der vil være fokus på dressur og Bom og balancetræning samt
program ridning
• Det er ikke et stævne, men en mulighed for at være sammen med
ligestillede, for at dygtiggøre sig med teknik, ny viden, spændende
foredrag og mange nye venskaber
• Vi har mange andre spændende træner og foredragsholdere klar til jer
• Check ind med din pony/hest søndag eftermiddag
• Vi slutter af med programridning torsdag middag, hvor farmilien &
venner kan komme og se på
Lyder det som noget for dig, så skynd dig at melde dig til. Vi har kun
mulighed for at have 30 deltagere med. Antallet er sat udfra, at der er stor
fokus på at skabe læring og trygge rammer for den enkelte.
Pris: kr. 4.500,- frem til tilmeldingsfrist
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Prisen indeholder:
• Opstaldning (incl. 2 pakker spåner)
• Dressurtræning
• Bom og balancetræning
• Overnatning i Bernstorffsparken i eget telt
• Mad og drikke
• Fysisk træning
• Foredrag
• Individuel målsamtale
• Overraskelser og events
• Ankomst søndag

Prisen indeholder ikke:
• Foder og hø til hest/pony

Dressur Camp
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Information om underviser:

Dressur: Birgit Deeken Künnemann
Født 1967 i Tyskland
Resultater i springning til og med MA
Resultater i dressur til og med Intermediaire. Flere heste uddannet til championater,
som senere har fået succes i Tyskland, Storbritannien, Frankrig, USA osv.
Birgit har uddannet elever til og med St. Georg i dressur og er del af teamet Künnemann
Coaching og Consulting som pt har langt over 100 elever på alle niveauer.
Hun er underviser med hele hendes hjerte

og går All in uanset niveau.

Spring : Andreas Künnemann
Han er en fantastisk underviser, men hvem er han så:
Beriderlære 1975-78 ved Reitmeister Günther Festerling/München
Internationale sejre i Grand Prix springning.
Over 250 sejre i ungheste klasser.
Over 35 heste uddannet fra unghest til S-springning.
Elever med succes ved tyske/danske mesterskaber, europamesterskaber i springning og Inter
I&II i dressur.
Kurser i Tyskland, Danmark, Norge og Sverige.
Freelance kommentator ved clipmyhorse.de
Ringmaster og arrangør af internationale stævner.
Dommer ved nationale og internationale ungheste championater.

Mental træner er: Stephan Hrynczuk / Sports Coach
Han er selv springrytter, men dog ikke på samme niveau som hans datter, som også springer.
Hans fortid indeholder elitesport og andre meget mentalt krævende jobfunktioner (F-16
pilot)Slutteligt kan han oplyse at han også har en længerevarende uddannelse som transition
coach, og bla. arbejder som jobcoach, mentor og virksomhedskonsulent. www.stephanrh.dk

Der kommer også andre underviser:
Dyrelæger, foderkonsulenter, kost osv.
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Dressur Camp
Ariane Batchelor
Mobil: 40 25 58 98
Mail: arianebatchelor@live.dk

Liselotte Krøyer
Mobil: 28 80 25 21
Mail: liselotte@competenze-

care.dk
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Følg os på Facebook Al Showjumping og på Instagram på
Aljumping
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