
Rideterapi på 
Holmstrupgård 

Maj 2018 

 

Vi tilbyder rideterapi til mennesker med 

følelsesmæssige eller psykiatriske 

problemer, der har lyst til at udvikle sig 

i samarbejde med heste 

 

 

En tro på egne evner eller omgivelsernes 

hjælp til at løse de udfordringer, vi møder. I 

rideterapien ser vi ofte, at tiltroen til egne 

evner vokser. Deltagerne bliver bedre til at 

tage lederskab og ansvar overfor hestene  

Holmstrupgård 

- socialpsykiatri for unge 

Holmstrupgårdvej 39 
8220 Brabrand 

 

 

Bevilling af rideterapi 
 Rideterapi kan bevilges via din 

kommunale sagsbehandler til en 

døgntakst på 110,- gældende fra 1. 
januar 2018. 

 Bevilling foregår via kommunen. Der 

kan bevilliges både via serviceloven og 

via aktivloven.  

 Du skal selv sikre bevillingen.  

 Vi tilbyder at lave beskrivelser af forløb, 

prisen herfor afhænger af opgavens 
omfang.  

 Din sagsbehandler kan kontakte 

Holmstrupgård på + 45 78478603 

 Man tilmelder sig rideterapi for mindst 

en sæson af gangen: 

◦ Forårssæson 1. januar - 30. juni 

◦ Efterårssæson 1. sep. - 31. 
december 

◦ Der er ikke rideterapi i skolernes 
ferie. 

 Alle elever starter med 2 enetimer à 60 

minutter), for at vi kan vurdere elevens 
behov og finde et passende hold.  

 Alle hold er på mindst 90 minutter med 

2-4 elever. 

Kontakt 

Ønsker du yderligere oplysninger om 

rideterapien, så kontakt rideterapeut Anne Hove 
på:  

 Telefonnummer: 24672280.  

 Mail: annho@rm.dk 

  www.holmstrupgaard.dk  

Tel. + 45  78478600 

 

Hestene 

Vi har 6 nøje udvalgte og skønne Islandske 

rideheste. Hestene er alle rolige og gode 

rideheste. De har forskelligt sind og 

temperament og passer til forskellige 

mennesker.  

 

 
 

Adresse & busforbindelser 

Adressen er:  

Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand.  

 

Buslinje 3A holder lige på den anden side af 

vejen.  

Buslinje 4A holder 10 minutters gang herfra. 

Rutebilerne nr. 111, 112, 114, 116 holder 
ligeledes 10 minutters gang herfra. 

https://post.rm.dk/owa/redir.aspx?C=1i5e_-dbL72e0neAS_2pBey2Mot1R8efatIpQd5NxNQWIAe6X7rVCA..&URL=mailto%3Aannho@rm.dk
http://www.holmstrupgaard.dk/


 

 

Hvad er Rideterapi hos os? 

 

Rideterapien tilpasses altid individuelt, og vi 

arbejder ud fra det Mentale SundhedsKRAM. 

Det Mentale KRAM står for Kompetencer, 

Relationer, Accept og Mestring.  

 

Kompetencer  

Kompetencer dækker blandt andet over 

generelle kompetencer i forhold til ridning og 

omgang med heste. Herved følger en større 

kropsbevidsthed, en bedre balance og 

koordination. Vi har yderligere et særligt 

fokus på kompetencerne selvkontrol og 

viljestyrke, forstået som evnen til at 

kontrollere egne følelser og at gennemføre 

det, man har sat sig for på trods af indre eller 

ydre modstand. 

 

Relationer  

Her arbejder vi med relationen til hesten, 

rideterapeuten og socialt i forhold til de andre 

deltagere på holdet.  

Da hestens nervesystem ligner menneskets, 

har hesten evnen til at spejle de mennesker, 

de er sammen med. Derfor giver hestene god 

respons på vores følelser og nonverbale 

kommunikation. Rideterapeuten deltager i 

processen og hjælper med at reflektere over 

hestens respons og med at bearbejde de  

følelser, der kan opstå undervejs.  

 

Accept 

At acceptere det, der ikke kan ændres, og 

fokusere på det, som kan. Man kan ikke  

regne med, at alt forløber som forventet til 

rideterapien. Hesten kan have tabt en sko 

eller dens energiniveau er anderledes end 

forventet. Fokus er på processen i 

rideterapien snarere end målet.  

 

 

Mestring 

En tro på egne evner 

eller omgivelsernes 

hjælp til at løse de 

udfordringer, vi 

møder. I rideterapien 

ser vi ofte, at tiltroen 

til egne evner vokser. 

Deltagerne bliver 

bedre til at tage 

lederskab og ansvar 

overfor hestene 
 

 

 

 

 

Udtalelser fra elever i rideterapien 

“Rideterapi har været mit vendepunkt, og 

min vej til bedring. Først og fremmest var det 

i hestenes nærvær, at jeg for første gang i 

mit sygdomsforløb, indså og mærkede, at jeg 

gerne ville noget andet, end at være fanget i 

spiseforstyrrelsens onde spind, og de 

konsekvenser der hører med. Lægerne kunne 

sige nok så meget, men der var noget 

livsbekræftende ved at mærke hestens rolige 

vejrtrækninger, deres omsorg og den 

kommunikation man havde gennem 

kropssproget, som gav mig et nyt syn på 

livet.” 

 

”Sammen med hestene i Rideterapien får jeg 

ofte en lille pause fra larmen i mit hoved, og 

det er rart at kunne opsøge roen hos hestene 

i en svær stund.”  
 

 
 

 
  

Rideterapeuterne 
Anne Hove 

Uddannet sygeplejerske og psykoterapeut 

MPF 

21 års erfaring indenfor psykiatri og 

socialpsykiatri. 

18 års erfaring med rideterapi til børn, unge 

og voksne med psykiske lidelser. 

Rideinstruktøraspirant og 28 års erfaring som 

rideinstruktør. 

35 års erfaring som islandshesterytter. 

Holder foredrag, supervision og 

uddannelsesdage om rideterapi 

 

Anneli Juul Simonsen 

Uddannet fysioterapeut 

Rideterapeutkurser fra Skolen for Rideterapi  

ved Kalundborg. 

8 års erfaring med rideterapi og pædagogisk 

ridning til børn og unge med en anderledes 

udviklingsprofil. 

30 års erfaring som rytter. 

DGIs yogauddannelse til børn og unge.  

Kommunikationsuddannelse fra Aarhus BSS 

 


