
JEZDECKÉ SOUSTŘEDĚNÍ S TEREZOU HUSÁKOVOU

drezurní Grand Prix jezdkyní a trenérkou  Australské Jezdecké Federace

pátek 2 září odpoledne a 3 září 2016, JS Dolní Jelení

CV trenérky: 
-  češka trvale žijící v Austrálii  
-  kvalifikovaný specialista Australské Jezdecké Federace pro vzdělávání mladých jezdců a  
   Pony Club “NCAS Level 2 Dressage Specialist”
- aktivní jezdkyně a trenérka na úrovni Grand Prix
- kvalifikace na listinu reprezentantů OH “Future Performance Squad”
- zaměření na problémové koně, práce ze země, práce na 2 lonžích
- spolupráce s: Dr. Klimke, Heath Ryan, Maree Tomkinson, Nadine Francois, Miquel Tavora
- jezdec a trenér Piaffe Equestrian Services /logo/
- leden 2016 proběhlo soustředění komorního rozsahu na Zádolí

Cíle soustředění:
-zlepšení sedu
-vyladění pomůcek
-uvolněný kůň, reagujjící na srozumitelné pomůcky
-možnost práce ze země, nebo řešení problémového chování koně
-možnost vyprecizování vybrané drezurní úlohy apod.
-možnost natočení videa

Průběh:
pátek od 14 h - není jisté, bude upřesněno, možné hlásit jako evnt. termín
sobota od  9 h

Cena:
45 min   -   850 ,- Kč
60 min   - 1000,-  Kč
Platbu za lekci/lekce dávejte přímo trenérce, pokud možno si připravte peníze přesně.

Přihlášky, kontakt:
organizace soustředění: Petra Hájková
e-mail: hajkova@borra.cz, mobil: 777 320 269

V přihlašování uveďte prosím:
- jméno a příjmení
- jméno koně, koní /pokud máte více koní, tak jestli chcete pauzu mezi lekcemi/
- trvání lekce/ lekcí  45 nebo 60 min
- event. požadavek na ustájení
- mobil, e-mail 

- přihlášky zasílejte do 30.8 nejpozději, posléze vám bude zaslán rozpis

Ustájení:
Ustájení bude po dohodě zajištěno. Platba přímo majitelce, paní mgr. Leoně Málkové, mobil: 777 581 545

Diváci vítáni, občerstvení zajištěno

Prosba nazáver :-)   Jelikož jsem po operaci nohy a sama se nemohu účastnit tohoto soustředění, tak bych byla moc ráda, 
pokud by mi někdo poskytl video z tréninku,. Pouze pro moje účely, nikde bych ho neprezentovala. děkuji

mailto:hajkova@borra.cz

