
�
TILBUD OM TERAPIRIDNING

Fysioterapeut Lene Mikalsen starter opp med terapiridning på Lode ride- og terapisenter 
fra høsten 2015. 
Dagene vil være tirsdag og ved stor pågang vil det også bli tilbud fredager. Dette er et 
tilbud til brukere i alle kommuner i området, og til både barn og voksne 

Målgrupper for terapiridning er:
- personer som har en medfødt eller ervervet sykdom/funksjonshemming som gir 

bevegelses-, balanse- og eller koordineringsvansker
- en fysisk eller psykisk funksjonshemming som medfører at vanlige aktiviteter ikke fører 

fram til en rimelig grad av fysisk utfoldelse

Eksempler på personer som kan ha nytte av terapiridning er:
- Cerebral parese (CP)
- Slagrammede
- Trafikkskadde med lammelser
- Multippel sklerose (MS)
- Psykisk utviklingshemmede
- Autister
- Blinde og/eller hørselshemmede
- Psykisk syke
- Ulike syndromer
- motoriske vansker
Dette er bare noen eksempler, listen er ikke utfyllende.

Deltakerne må ha rekvisisjon til terapiridning fra lege. 
Rekvisisjonen sendes til: Lene Mikalsen

Hauglandsveien 157
4346 Bryne

Eller kan leveres hos No Limitation, Hognestadveien 84, 4340 Bryne



�
Betaling
Deltakerne må betale en egenandel som er leie av hest + leie av fasiliteter.  Egenandelen 
er 180 kr pr gang. No Limitation sender regning til deltakeren for 10 ganger på forskudd. 
Leie av hest blir ikke refundert. Dersom manglende betaling risikerer man å miste plassen 
på kurset. 

Deltakerne må betale for både leie av hest (180 kr) + ridetimen (278 kr) dersom man ikke 
møter opp/ ikke har gitt beskjed om fravær på forhånd. 

Ledsager
Alle deltakerne må ha med egen ledsager som kan leie hesten eller støtte deltakeren 
under timen. No Limitation har mulighet for å skaffe leiere til noen dersom det er vanskelig 
å få til eller man er redd hester.
Det vil bli holdt kurs for ledsagerne før oppstart. Her vil vi gå gjennom sikkert, håndtering 
av hest og ulike momenter i en time.

Utstyr
Deltakerne må bruke ride-/ sykkelhjelm og støvler/sko med en liten hæl på. Dette pga 
sikkerheten.

Timen:
Vi vil ri både inne i ridehall og utendørs. Selve ridetimen varer i 30 - 40 minutter og så er 
det satt opp 15 minutter til av og påstigning. 



�
PÅMELDINGSSKJEMA

Navn deltaker: Født:               

Foresatte og kontaktinformasjon: 

Ønsker plass (sett kryss):

Tirsdager: kl 09.00 - 10.00

Tirsdager: kl 10.00 - 11.00

Starter i første omgang opp på tirsdager og dersom det er stor pågang vil det også 

bli startet grupper på fredagen, da med samme tidspunkt. 

Høyde:

Vekt:

Navn på ledsager og telefonnummer:

Rekvisisjon fra lege må legges ved påmeldingsskjema.

Forventet oppstart september 2015.

Vennlig hilsen
Lene Mikalsen


