
 

Maj-Britt Mikkelsen Carter 
Certificeret Monty Roberts instruktør 

Præsenterer 

 

Monty Roberts introductory certification 

Tilbydes gennem modultræning hos Hippo-Logisk Træning, Bækkegårdsvej 23, Sparkær, 
8800 Viborg. Modul I kan tages for personlig udvikling, men ønsker man at opnå Monty 
Roberts introductory certification og derved mulighed for videre uddannelse i USA, skal 
Modul II gennemføres, og eksamen bestås. 

Modul I, 2 uger, Hippo-Logisk grundkursus  
 

Indhold: 

• Hestepsykologi 

• Hestens præstation, drift og management 

• Foder og ernæring 

• Avl  

• Følhåndtering 

• Brugen af Join Up® i forskellige situationer 

• Praktisk træning i almindelig, daglig håndtering, brug af Dually-grimen, dobbelt longe, 
“drive” øvelse og læsning 

 
I perioden mellem de to moduler vil eleven gennemgå hjemmestudie og indsende en video 
hver anden måned med skriftlig forklaring. Eleven vil gennem rådgivning fra Hippo-Logisk 
Træning udvikle og undersøge et psykologiprojekt. 
 

Modul II, 2 uger, Hippo-Logisk grundkursus, eksamen 
 

Indhold uge I: 

• Gennemgang af eksamen, emner og praktisk øvelser 

• Studietid med vejledning 
 
Indhold uge II: 
Skriftlig eksamen   

• Hestepsykologi 

• Hestens præstation, drift og management 

• Avl 
 
Praktisk eksamen 

• Fuld Join Up® 

• Brugen af Dually grimen 

• Fremlæggelse af psykologiprojekt 
 
 

Pris: Modul I inkl. hjemmestudie kr. 18.000,- og Modul II kr.15.000,- 
 

Bækkegårdsvej 23, Sparkær, 8800 Viborg, Danmark, tlf. +45 8664 5415 

     E-mail: kursus@hippo-logisk.com 



 

 
 

 
Tilmeldings blanket 

til 

Hippo-Logisk Træning Grundkursus 
(kan føre til Monty Roberts introductory certification) 

Venligst udfyld og send til Hippo-Logisk Træning, Bækkegårdsvej 23, Sparkær, 8800 Viborg 
 

 

Navn: 
 

 

Adresse: 
 
 
 
 

Tlf.: 
 

 

E-mail: 
 

 

Sæt kryds ved det ønskede modul                         Kursusdato 

Modul I  �   

Modul II �   
 

Hvor kender du kurset fra?                            
 

 

Lider du af nogle sygdomme                                   Ja    �  Nej    � 

inkluder venligst astma, epilepsi og sukkersyge     Hvis ja, medsend detaljer 
 
Medsend en kort beskrivelse af din erfaring med heste, og hvad du ønsker at opnå på dette kursus. 
 

 
Undertegnede bekræfter, at jeg er fyldt 18 år. Jeg deltager i kurset på eget ansvar, og skal selv 
tegne såvel ansvars- som ulykkesforsikring, og kan ikke - hverken personligt eller gennem andre - 
kræve erstatning for evt. lidt skade hos personer involveret i kursusafholdelsen. 
Jeg vedlægger 50% af kursusgebyret som depositum. 
 

Beløbet er vedlagt i check  �  eller indsat på  kontonr. 9294 0002216035  � 
 

Jeg er indforstået med, at depositum kun kan tilbagebetales ved framelding senest 3 uger før  
kursusstart. Ved framelding betales et administrationsgebyr på kr.250- 
Mod et administrationsgebyr kan kursisten blive overflyttet til et andet kursus. 
 

 

Underskrift 
 

 

Dato 
 

 

Venligst læg mærke til at Hippo-logisk forbeholder sig ret til at afvise en tilmelding 
 
Det vil være en fordel for dig hvis du har set Monty’s video Join Up® og læst “fra mine hænder til 
dine” af Monty Roberts og “gode manere” og ”perfekte partnere”  af Kelly Marks  
 

 


