
Att arrangera en VBR kurs (del 1) 

 

Exempel på text till evenemanget samt kostnader  

 

Sitsoptimering är första delkursen av tre i utbildningen Vertikal Balanserad Ridning för 

tränare/ridinstruktörer och ryttare! 

De tre kursstegen: 

Del 1: Sitsoptimering 

Del 2: Vertikal balans i praktiken 

Del 3: Treenigheten- ryttare, häst och utrustning 

Efter del tre finns möjlighet att certifiera sig för tränare och ridinstruktörer! 

 

Läs mer om kursprogrammet: 

Become a Certified Vertical balance instructor (1).pdf  

 

Kursprogram VBR del 1 : 

Max 20 deltagare 

 

FM kl 9-12: 

Teori ca 2.5 h: 

- Det senaste inom forskningen om ryttarens balans och bålstabilitet. Hur påverkar det häst och 

ryttare? 

Praktiskt: 

- ca 30 min symmetriträning och tester 

 

EM kl 13-17: 

Clinic max 3 ekipage 

Drygt 1 timmes sitsanalys på sadelbock och till häst/ekipage 

(Jag gör gärna kursen över två dagar istället, då börjar vi kl 16 på em och slutar ca 19 och börjar 

kl 9 dagen därpå för clinch och slutar ca kl 13) 

 

 

Mål: Deltagarna ska efter utbildningen fått verktyg att hjälpa sig själva och sina eventuella elever 

att hitta rätt rörelsemönster i sin sits och inverkan. 

 

Kostnad: 

Fotfolk hela dagen: 1800 kr 

Teori + medverka som ekipage på clinic 2800  kr 

(min del är  64 % av intäkterna (25000 vid full kurs) + resa + ev upphälle, 

 Detta är lite av en minimikostnad som vi vill att arrangörerna ska ta ut, totalt blir intäkten för full 

kurs 30600 + 8400= 39 000 kr ) 

file:///C:/Users/User/Downloads/Become%20a%20Certified%20Vertical%20balance%20instructor%20%20%20%20(1).pdf


 

Alla priser är inklusive moms (6%) 

 

 

Vid behov av eventuell stallplats eller boende kontakta ???? 

 

Anmälan sker genom att maila till ??? 

Efter konfirmation betalas kursavgiften in på ?????? 

 

OBS! Märk inbetalningen med ditt namn och kursdatum! 

Observera att anmälan är bindande, vid sjukdom krävs läkarintyg 

(Platsen får naturligtvis överlåtas) 

Vid ev frågor kontakta ??????? 

Hjärtligt välkommen! 

 

Mvh Lena 

 


