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Zajeżdżanie Młodych Koni ,Trening Korekcyjny i Rozwojowy
Szkolenie Indywidualne
Termin: rok 2019
Lokalizacja: Mazowsze - okolice Nadarzyna, Lubuskie
W życiu konia przygotowanie go do pierwszego niesienia jeźdźca ma wpływ na całą jego karierę jako i
dlatego tak ważne jest aby startować je korzystając z dobrodziejstwa wiedzy metod naturalnych. Podobnie z
pojawiającymi się problemami treningowymi rozwiązania właściwie wszystkich znaleźć można w arsenale
metod naturalnych. Podobnie trening rozwojowy zaczyna się od psychiki i motywacji konia połączonej z jego
fizycznym treningiem.
Przyjmujemy w zajeżdżanie młode konie oraz konie w trening korekcyjny czy rozwojowy w ww okolicach.
Trening prowadzi Andrzej Makacewicz i osoby z JNBT TEAM.
Szkolenie powierzonego konia trwa od 3 do 30 dni (hala, maneż, roundpen, teren) po czym właściciel może
szkolić dalej konia sam na podstawie zaleceń treningowych. Jeździec może uczestniczyć w wybranych
sesjach treningowych po uzgodnieniu terminu z trenerem (możliwość zamieszkania w miejscu szkolenia)
ale sesje te nie mają na celu szkolenia właściciela lecz konia.
Trening młodego konia daje od razu prawidłowe relacje koń/trener/jeździec i kończy się możliwością
już samodzielnego dalszego treningu co pozwala na wychowanie wszechstronnego ufnego, lekkiego,
zaangażowanego i związanego z człowiekiem wierzchowca.
Zakres szkolenia oparty jest o model JNBT budowania zaufania, szacunku i dominacji stadnej .
Zajeżdżanie: Treningi odbywają się na roundpenie, maneżu skokowym i ujeżdżeniowym oraz w terenie
z piaskowniami, lasami i stawami.
Trening koni bez narowów, przykładowo dla 2-3 tygodni pobytu, to: trening psychiczny uwzględniający
osobniczy temperament konia i oczekiwania jeźdźca; fizyczny i ujeżdżeniowy w tym praca na 2 lonżach,
roundpening, JU, 10GM, bonding, habituacja, praca na kantarku, likwidacja oposition reflex, miękkie
ustępowanie pomocom, lateral flexion, siodłanie i ufne przyjmowanie jeźdźca, zrozumienie wodzy
kierunkowej i pośredniej, chody-cofanie, stój, stęp, kłus i galop na kantarku plus początki chodów bocznych,
początki zrozumienia balansu, akceptacja wędzidła (dopasowanie i praca na wędzidłach Myler Bit serii
Comfort),trening podstaw skokowych a w tym kontrola tempa i najazdu oraz budowanie impulsu, ponying,
trening terenowy na kantarku i wędzidle. Film tutaj
Zakres miesiąca treningu młodego konia to w systemie JNBT poziom L1,L2/L3.
Trening korekcyjny: nauka samozaładunku konia i spokojnego transportu, (możliwa jest pomoc
w pierwszym załadunku i transporcie), habituacja-odczulenie koni bojących się czegokolwiek, likwidacja
opposition reflex, praca na 2 lonżach w ustawieniu ramy, chodów, kontroli tempa, cofań, chodów bocznych,
zebrania, podstawienia zadu; roundpenning, miękkie ustępowanie pomocom, podawanie nóg; likwidacja
narowów jak odsadzanie, gryzienie, brykanie, wspinanie, ponoszenie, rzucanie głową, problem z akceptacją
wędzidła itp . Trening korekcyjny dotyczy wszystkich problemów związanych z użytkowaniem konia w
sporcie lub rekreacji.
Trening rozwojowy: trening podnoszący ogólny poziom konia lub wykonanie poszczególnych ewolucji.
Pomoc indywidualna: indywidualna pomoc w treningu w ośrodku jeźdźca od podstaw do zaawansowanego
sportowo w zakresie ujeżdżenie, west, wkkw, powożenie.
Koszt to koszt każdego dnia szkolenia plus pobytu konia lub dojazdu jeśli trening jest w innym ośrodku.
Przyjęcie konia uwarunkowane jest podaniem jego historii, wieku, płci, rasy, dotychczasowego
treningu, problemów, posiadania paszportu konia i ważnych szczepień oraz zaawansowania wiedzy
właściciela.
Zgłoszenia przyjmowane są pod telefonem 22 393 10 91 lub jnbt@jnbt.pl

© JNBT 2018

