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Forstå din hest Ditte Young Hent PDF De fleste mennesker, som har med heste at gøre, har tænkt tanken:
”Gad vide, hvad der går igennem hovedet på min hest? Er den fræk, eller fejler den mon noget?” I bogen vil
du finde nøje beskrivelser af de adfærdsproblemer, som du kan have med din hest, samt situationer, hvor du

kan komme i tvivl om, hvad der ligger til grund for, at din hest gør, som den gør.

Baseret på fingerspidsfornemmelser, erfaringer og terapeutiske råd får du konkrete værktøjer til at løse mange
adfærdsproblemer omkring din hest. Du vil også få et større indblik i, hvad der ligger til grund for din hests
opførsel – enten når den er i flok eller blandt os mennesker og i dens arbejde, som kan være spring, trav,

dressur og meget mere.

I bogen finder du beskrivelsen af Ditte Youngs 6 heste-personlighedsprofiler, og hvorfor hun personliggør
hestene for at give en øget forståelse for, hvad den enkelte hest har brug for. Som noget helt nyt vil du kunne
læse om relationsarbejdet, når I er en ekvipage, og få gode råd til, hvordan du opnår et stærkt samarbejde med

din hest – uanset om du er en ung ponyrytter, seniorrytter, der rider på et højt plan, eller elsker at være
sammen med din hest i liberty.

Forstå din hest er desuden fyldt med casehistorier fra Ditte Youngs arbejde med nogle af Skandinaviens mest
anerkendte eliteryttere op til de større konkurrencer såsom DM og OL, hvor hun beskriver, hvilken

personlighedsprofil hver enkelt hest har, og giver forklaringer på, hvorfor hestene reagerede, som de gjorde i
de forskellige tilfælde. Blandt eliterytterne er de danske landsholdsryttere Cathrine Dufour og Thomas

Sandgaard samt den norske landsholdsrytter Ellen Birgitte Farbrot.

Bogens formål er at skabe en øget forståelse for hestens væsen og samtidig give dig nogle brugbare og
håndgribelige værktøjer til en øget hestevelfærd. Bogen er skrevet til ære for de mange heste, som stiller sig

til rådighed for deres mennesker hver eneste dag.

E-bogen er lavet i fixed format.

 

De fleste mennesker, som har med heste at gøre, har tænkt tanken:
”Gad vide, hvad der går igennem hovedet på min hest? Er den fræk,
eller fejler den mon noget?” I bogen vil du finde nøje beskrivelser af

de adfærdsproblemer, som du kan have med din hest, samt
situationer, hvor du kan komme i tvivl om, hvad der ligger til grund

for, at din hest gør, som den gør.

Baseret på fingerspidsfornemmelser, erfaringer og terapeutiske råd
får du konkrete værktøjer til at løse mange adfærdsproblemer

omkring din hest. Du vil også få et større indblik i, hvad der ligger til
grund for din hests opførsel – enten når den er i flok eller blandt os
mennesker og i dens arbejde, som kan være spring, trav, dressur og

meget mere.

I bogen finder du beskrivelsen af Ditte Youngs 6 heste-
personlighedsprofiler, og hvorfor hun personliggør hestene for at
give en øget forståelse for, hvad den enkelte hest har brug for. Som
noget helt nyt vil du kunne læse om relationsarbejdet, når I er en



ekvipage, og få gode råd til, hvordan du opnår et stærkt samarbejde
med din hest – uanset om du er en ung ponyrytter, seniorrytter, der
rider på et højt plan, eller elsker at være sammen med din hest i

liberty.

Forstå din hest er desuden fyldt med casehistorier fra Ditte Youngs
arbejde med nogle af Skandinaviens mest anerkendte eliteryttere op
til de større konkurrencer såsom DM og OL, hvor hun beskriver,

hvilken personlighedsprofil hver enkelt hest har, og giver
forklaringer på, hvorfor hestene reagerede, som de gjorde i de

forskellige tilfælde. Blandt eliterytterne er de danske
landsholdsryttere Cathrine Dufour og Thomas Sandgaard samt den

norske landsholdsrytter Ellen Birgitte Farbrot.

Bogens formål er at skabe en øget forståelse for hestens væsen og
samtidig give dig nogle brugbare og håndgribelige værktøjer til en
øget hestevelfærd. Bogen er skrevet til ære for de mange heste, som

stiller sig til rådighed for deres mennesker hver eneste dag.

E-bogen er lavet i fixed format.
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