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Uddannelse til Hestefysioterapeut med kursusstart d. 17.06.2019 
Velkommen til Hesteakademiet. 

Alle dage er mødetid fra kl. 9 hvor vi slutter mellem kl. 16 og kl. 17. Der gøres opmærksom på at undervisningen foregår på 
engelsk, såfremt der bare er én udenlandsk deltager. 

 Tilmelding kan ske til Hesteakademiet via mail på mysir@mail.dk med angivelse af fulde navn, adresse, telefonnummer samt e-
mailadresse.  

Der betales pr. modul ca. 14 dage før modulstart.  

Kursus Antal dage Pris Kursusdatoer 

Modul 1 – Introduktion til hestefysioterapi og 
massage. Anatomi and fysiologi. Hestens skelet og 
referencepunkter. 

4 8000  17 – 20 juni 2019 

Modul 2 – Gang analyse, eksteriør analyse 
Massageteknikker. Læren om musklerne og deres 
funktion. Bindevæv – funktion og 
behandlingsteknikker. Mere anatomi og biomekanik. 

4 8000  2 – 5 September 2019 

Modul 3 Massage – Sportsmassage. Stresspunkter, 
core stability, træning. 

4 8000 28 – 31 October 2019 

Modul 4 Organlære, nervesystemet, undersøgelse og 
behandling. Mere anatomi om hestens forben og 
fysioterapeutisk undersøgelse og behandling heraf. 

4 8000 16 - 19 December 2019 

Modul 5 Organlære, nervesystemet, undersøgelse og 
behandling. Mere anatomi om hestens bagpart og 
fysioterapeutisk undersøgelse og behandling heraf. 
Rehabilitering af den skadede hest. 

4 8000 24 – 27 februar 2020 

Modul 6 Organlære, nervesystemet, undersøgelse og 
behandling. Mere anatomi om hestens hoved, hals, 
ryg og bækken samt fysioterapeutisk undersøgelse 
og behandling heraf. Rehabilitering af den skadede 
hest. 

4 8000 27 – 30 Apri 2020 

Modul 6 A Midtvejseksamen  

 

2 4000 15 – 16 Juni 2020 

Modul 7 fortsat - Organlære, nervesystemet, 
undersøgelse og behandling. Mere anatomi om 
hestens hoved, hals, ryg og bækken samt 
fysioterapeutisk undersøgelse og behandling heraf. 
Rehabilitering af den skadede hest. 

4 8000 Dato kommer 
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Modul 8 fortsat  - Organlære, nervesystemet, 
undersøgelse og behandling. Mere anatomi om 
hestens hoved, hals, ryg og bækken samt 
fysioterapeutisk undersøgelse og behandling heraf. 
Rehabilitering af den skadede hest. 

4 8000 Dato kommer 

Modul 9 Fysioterapeutisk undersøgelse og 
behandling af hestens brystben, ribben og 
mellemgulv 

4 8000 Dato kommer 

Modul 10 Rehabiliteringstræning, øvelsesterapi, 
anamnese, forebyggelse af skader 

4 8000 Dato kommer 

Modul 11 Bevægelsesvurdering og 
rehabiliteringsplan af hest og rytter. Forberedelse til 
eksamen. 

4 8000 Dato kommer 

Modul 12 Eksamen 2 4000 Dato kommer 

I ALT 48 96000  

   

Der undervises på Hesteakademiet på adressen Thostrupvej 15 8881 Thorsø. Derudover kan alt omkring de praktiske øvelser, i de enkelte 
moduler, foregå andre steder samt i staldene omkring Jysk Væddeløbsbane i Århus.  I bedes venligst medbringe madpakker, samt tøj og sko 
efter vejrforholdene.   

Der tages forbehold for ændringer.         

Med venlig hilsen Hesteakademiet v/ Gitte A. Søby 


