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MySir Osteopati og Fysioterapi / Hesteakademiet.     

- Because Quality Matters   - 
 

Hesteakademiet / The Danish Equine Academy 

Afholder kurset: 
 

”Stresspunktsmassage udvidet” 

 - undersøgelse og behandling med en neurologisk, 

osteopatisk og fysioterapeutisk vinkel 
 

Den 14 – 16 november fra kl. 09 – ca.kl.16 (første dag startes kl. 10) 

 

Tilmelding: Tilmelding via mail: info@mysir.dk eller via tlf.: 2926 4284. 
Pris: 6600,- kr. pr. person. Tilmeldingen er bindende. 
 
Kursussted: Hesteakademiet / The Danish Equine Academy. 
Adresse: Thostrupvej 15, 8881 Thorsø  
Tlf.: 2926 4284 / 2533 4284 
 
Medbring venligst: praktisk tøj og fodtøj (skiftesko/ inde sko) som passer til 
årstiden og vejret. Der vil blive serveret en let frokost / sandwich og der vil være 
kaffe og te ad libitum. 
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Forudsætninger: Kurset henvender sig til allerede uddannede behandlere eller 
behandlere under uddannelse der gerne vil op på et højere niveau og/eller have 
flere behandlingsmuligheder med i deres værktøjskasse. Det er det en 
forudsætning at du har kendskab til stresspunkter. 
 
Om Kurset: I dette udvidede kursus vil der blive set på stresspunkter – ikke kun 
som undersøgelses- og behandlingsværktøj – men også hvorledes vi kan opnå en 
mere optimal behandling af hesten, ved at relatere stresspunkterne til de nerver 
og relaterede strukturer, som også supporterer området. Der undersøges og 
behandles på stresspunkter med et fysioterapeutisk og ikke mindst osteopatisk 
syn. Der vil derfor blive skævet til det neurologiske aspekt i forhold til 
stresspunkterne samt de sammenhænge de ellers kan have i relation til andre 
strukturer.  
 

 
 

Undervisningsmateriale: Der udleveres kompendier til undervisningsmateriale. 

Kursusbevis: Der udleveres kursusbevis ved endt kursus. 

Ved for få tilmeldinger forbeholder vi os ret til at aflyse kurset. 

Der undervises på Hesteakademiet på adressen Thostrupvej 15 8881 Thorsø. Der 

gøres opmærksom på at alt omkring de praktiske øvelser også kan foregå andre 

steder.    

Der tages forbehold for ændringer.         

Med venlig hilsen Hesteakademiet v/ Gitte A. Søby 

Thostrupvej 15, 8881 Thorsø  

Mobil: 2926 4284 / 2533 4284   

Mail: info@mysir.dk 


