Arvoisa ratsastusta harrastavan lapsen isä
Olemme ajatelleet juuri sinua ja järjestämme 17.2.2017 klo 17
alkaen sinulle ainutlaatuisen mahdollisuuden tavoittaa se, mitä
mahdollisesti olet ainakin salaa kaivannut...
Oletko kokenut haasteena sen, että
ratsastuksen saloihin on vaikeaa päästä sisään?
Kukaan ei kerro, mistä ihan oikeasti on
kysymys? Mikä ratsastuksesta tekee niin
kiinnostavaa, puhumattakaan haastavuudesta?
Mihin ratsastuksessa ja hevosen huollossa
pyritään? Mikä siinä vie niin paljon aikaa jne.?
Oletko ehkä miettinyt itseksesi, onko siellä
muitakaan isiä? Entä oletko miettinyt mitä
lapsesi mahdollisesti kaipaa vanhemmiltaan
ratsastusharrastuksessaan?
Viime kevään vapaamuotoisessa kyselyssä varsinkin nuoret
osasivat tuoda esille, että he kaipaavat myös isää mukaan
harrastukseensa ja isän tukea!
Nyt olemme järjestäneet vain isiä varten erittäin
pitkänlinjan hevosihmisen ja valmentajan Håkan "Hockus"
Wahlmanin Tampereelle. Hockus on myös perheenisä, joskin
hänen lapset ovat nyt jo aikuisia. Hockus on todella huikea
persoona, esimerkkinä kerrottakoon, että hän on toiminut aina
kuuluttajana Helsinki International Horse Showssa.
Sen lisäksi, että Hockus vetää läpi suunnitellun ohjelman, on
myös varattu aikaa vapaaseen keskusteluun ja siihen on nyt
tulossa paikalle yksi Suomen huippuammattilaisista vain teitä
isiä varten vastaamaan teidän kysymyksiin - ainoastaan
miesten kesken!!
	
  

Aloitus 17.2.2017 NIIHAMAN ISON MANEESIN
KAHVIOSSA Klo 17 ja aikaa on varattu n.3h
* Illan isäntänä toimii TRS:n hallituksen jäsen Arto Vuojolainen. Arto on
itsekin hieman ratsastusta harrastanut ja hän on kulkenut tyttärensä tukena
aina EM-kilpailuja myöten.
* Luvassa informatiivista tietoa ja vapaamuotoista keskustelua
* Illan arvioitu hinta on n.17-30€/hlö, tarkka hinta määräytyy
osallistujamäärän mukaan.
* Ilmoittautumiset 5.2. mennessä sähköpostiin juha.kirjavainen@gmail.com,
jonka jälkeen saat maksutiedot sähköpostiisi.
Ilmoittaudu pian, näin pääset mukaan saamaan enemmän tietoa lapsesi
ratsastus- ja hevosharrastuksesta alan huippuammattilaiselta sekä jakamaan
ajatuksia muiden isien kesken :)
P.S.
Hockus yöpyy Lehtimäen perheen luona osoitteessa Tiihalantie 354, 36270
Kangasala. Sinne ovat virallisen osion jälkeen tervetulleita 8 ensimmäiseksi
ilmoittautunutta isää viettämään vapaamuotoista saunailtaa. Eli Hockuksen ja
Petri Lehtimäen lisäksi mahtuu 8 isää. Mukaan omat pyyhkeet sekä juomat.
Grillattavista makkaroista vapaaehtoinen kolikkomaksu paikan päällä.
Nopeat syövät hitaat - nyt siis mahdollisuus "äijämeininkiin" oman lapsen
harrastuksen parissa uusiin ihmisiin tutustuen! Ilmoita tästäkin
ilmoittautumisen yhteydessä.
Rennon lämpimästi tervetuloa!
Tampereen Ratsastusseura
TRS:n ja KARA:n talenttoimikunta
HH Professional Horse Training

	
  

