Kurser 2014:

Nyt-Hesteliv gør en kæmpe forskel, og i lighed med de sidste par år afholdte vi igen Holistic Horse
Day. Anna arbejdede med Spirit, som ikke vidste, hvad det ville sige at løfte sit ben og selv holde
balancen. Det tog kun Anna 25 min, så kunne Spirit løfte benene og selv holde balancen.

Anna arbejde også med Victoria / Her er vores fantastiske deltagere, hvor 2 af dem havde vundet
pladser på kurset gennem konkurrencen på Heste-Nettets stand på Hest og Rytter i Herning.

Det 3 dags Dyrekommunikationskursus var en kæmpe oplevelse, og vi lærte også at bruge vores
penduler og meget andet.

4 fantastiske piger som på hver deres måde tager kontakt til dyrene.

I år havde Anna Twinney for første gang lavet et nyt 5-dags ROTH kursus (Horsemanship), hvor
deltagerne for første gang fik mulighed for at tage alt det, som de har lært med på hesteryg.

Helle arbejder på forhindringsbanen / Katten nød meget, at deltagerne sad udenfor og så på dem,
der arbejdede.

Der blev grinet meget under
pauserne.

Skati er den sødeste islænder på 13 år, som kun har en udfordring..han vil ikke fanges, så Anna
Twinney sørgede for, at der blev arbejdet meget med det i løbet af dagene. Stine og hendes hest
lærer at ”ground tire”.

Den ene morgen var Skati på sightseeing i Skibby med Sönke (Up-comming Anna Twinney
assistent fra Tyskland). En historie, som kunne have endt meget galt, men som heldigvis endte
lykkeligt, da vi fangede ham i en baghave / Helles hest lærer, at tingene er okay, selvom de er
farverige og blafre som en presenning.

Skati og Gitte arbejder sammen med den farverige faldskærm / Martina og hendes søde islænder er
i gang med at gøre den mindre følsom for paraplyer.

Martinas hest blev også dækket af en presenning / Monika spillede død sammen med alle de andre
”dead bodies”.

Liv og hendes hest lærte først at trække gennem alle forhindringerne, inden de skulle ride gennem
dem. Her Flemming og hans hest, samt Liv på Monikas unghest.

Monikas unghest klarede det hele så fint / Stine og hendes hest arbejder i Round Pen’en.

Livs hest var ved at blive klar til at arbejde med trailerlæsning / Her er Anna Twinney og Monikas
hest i gang ved traileren.

Gruppebillede 2014. Alle deltagere kommer bare igen og igen til Annas kurser..det er en fornøjelse!

To tossede piger, som har holdt sammen i mange år nu..Anna Twinney og Regina Flittner

