
                                                       

         

I november afholdt Joan Sartori Søe fra Ranch Equus  
et mindre arrangement i forbindelse med promovering 
af ”Reaching Out Tour”, der afholdes 9. april på 
Vilhelmsborg.  
Se Ridehestens beskrivelse af Monty Roberts besøg: 

http://www.ridehesten.com/nyheder/monty-roberts-80-aring-r-og-stadig-
knivskarp/40717 

 

DSVK fejrer 10-års jubilæum, og inviterer hermed alle 

dyrlæger, veterinær sygeplejersker, beslagsmede og studerende 

til foredrags-aften med:  

Mr. Monty Roberts 

Tirsdag 12/4-2016 kl. 16.30-20.00 i Arena Randers, Fyensgade 1, 8900 Randers 

 

Hestens adfærd og psykologi som flugtdyr samt kommunikation.  

 

Vi er meget stolte af, at DSVK (Dansk Selskab vedr. Veterinær Kiropraktik www.dsvk.dk ), i forbindelse 
med Monty Roberts tour til Danmark, har fået mulighed for en aften sammen med jer, i Monty Roberts 
selskab! Foredraget er arrangeret i samarbejde med Eickemeyer og Ranch Equus v. cert. Monty Roberts 
instruktør, Joan Sartori Søe. 
 

Hvordan kan vi som faggrupper drage nytte af større forståelse af hesten og mennesket? 
 

Igennem hele sit – over 80-årige - liv har Monty Roberts arbejdet med både heste og mennesker, og livsmålet 
er, som han siger: “To leave the world a better place than I found it, for horses and for people, too”. 
 
Dette afspejles i hans store engagement og arbejde, foruden hestene, med bl.a. krigsveteraner, plejebørn og 
individer med PTSD (post traumatic stress disorder). Se mere om Monty Roberts på 
www.montyroberts.com.  
 
Kan vi, med simple teknikker, udføre vores arbejde i bedre samarbejde med hesten (og klienten), og derved 
få bedre konsultationer – og forhåbentlig færre skader på egen krop?  
(Hestedyrlæger ligger langt højere end andre dyrlæger i forsikringspræmie af én enkelt grund – mange 
skader!) 
 
Vi oplever hyppigere at hesten - ikke kan transporteres – ikke kan stå alene – ikke kan stå bundet – ikke kan 
blive beskåret – ikke kan klippes osv. Dyrlæger kan selvfølgelig tilbyde at sedere hesten til div. procedurer, 
men er det en langsigtet løsning med bedst muligt outcome? Hvordan kan vi guide vore kunder, til en 
løsning, så de får mulighed for at lette hverdagen med hesten, samt gøre klienten opmærksom på, hvor 
vigtigt det er i fht. sikkerhed for både hest, klient og vore faggrupper. 

 
Gå ikke glip af denne enestående mulighed for at lære af en legende ud i heste-
håndtering og generel kommunikation hest-menneske og menneske-menneske ☺ 
 

Pris for deltagelse er 250,- inkl. moms 
Studerende/lærlinge 150,- inkl. moms 

DSVK medlemmer gratis. 
Der vil blive serveret kaffe, drikkevarer og sandwich. 

 

Tilmelding senest 8/4-2016 :  info@eickemeyer.dk  
 

Spørgsmål vedr. arrangementet bedes rettet til: Dyrlæge Lotte Lysemose Knudsen 21 36 43 44 eller llk@hestedoktor.dk 




