
ONLINE LEKTIONER
Modtag undervisning af Monica Martiny via vores online lektioner. Book en af nedenstående løsninger, 
og du er derefter på vej i din udvikling med din hest. 

FORDELE
• Online lektionerne giver dig mulighed for en løbende udviklingsproces, og det er optimalt i 

kombination med en voksenlejr, et træningsophold eller et kursus på Skovly. Det giver dig 
muligheden for at fortsætte din læringsproces, når du er hjemme igen, så du optimerer dit 
udbytte af voksenlejren/kurset.  

• Du behøver ikke transportere din hest, I kan blive i vante omgivelser.  

• Det er mere fleksibelt. Du skal ikke vente længe på hjælpen, når du har brug for den. 

• Du kan filme din lektion og se den efterfølgende. Dermed får du læringen ind i kroppen på 
forskellige måder, og du kan gense den gang på gang. 

HVORDAN
Hver lektion er 45 min., og til den første lektion kommer Monica til dig. Her afstemmer I forventninger og 
ønsker i forhold til online-processen, og Monica giver dig og din hest den første lektion fysisk. Sammen 
afprøves det tekniske, så du nemt kan påbegynde dine online lektioner herefter. 

PRISER
1 fysisk lektion & 2 online lektioner: 1800 kr + kørsel til fysisk møde

1 fysisk lektion & 5 online lektioner: 3000 kr + kørsel til fysisk møde 

1 fysisk lektion & 10 online lektioner: 5000 kr + kørsel til fysisk møde  

- Online lektioner i forbindelse med voksenlejre og træningsheste på Skovly: 450 kr. pr lektion. 



HVAD SKAL DU BRUGE
En smartphone og et trådløst head set.
Hvis ikke du har et trådløst head set, kan du bruge nogle almindelige høretelefoner og filme med din 
tablet, computer eller en andens tlf. 

SÅDAN FUNGERER DET I PRAKSIS

TRÅDLØST HEAD SET: 
Du sætter dit tlf./ kamera på et stativ, så den filmer så meget af banen som muligt. Vi anbefaler, at den står 
midt på kortsiden i en højde på ca. 1,5 m. Du kan også sætte den fast på barrieren, hvis der er sådan en, med 
en holder.
 
Du tænder dit Bluetooth head set og connecter med tlf.
 
Vi sender et link til et møde på Teams eller Zoom på din mail. Du klikker på linket, og så er det bare i gang! 
 
Vi optager lektionen, som du får tilsendt efterfølgende. 

ALM. HØRETELEFONER:
Du har din tlf. i lommen med et alm. head set i dine ører. 
 
Vi ringer til dit nr., og på den måde kan vi tale sammen.  Samtidig har du en tablet, computer eller en andens tlf. til at filme, 
og vi anbefaler fra kortsiden af ridebanen. 
 
Vi sender et link til et møde på Teams eller Zoom på din mail. Du klikker på linket, og så er det bare i gang! Her er både 
din telefon og den, der filmer forbundet på samme Teams- eller Zoommøde.
 
Vi optager lektionen, som du får tilsendt efterfølgende. Ulempen ved denne løsning er, at din lektion ikke kan filmes med 
lyd, som ved den trådløs løsning.

SÅDAN BOOKER DU
Send en mail til mail@skovly-ridecenter.dk. Sammen finder vi datoer og tider, der passer i begge ender. Derefter over-
fører du beløbet på Mobilepay 48738, og derefter er tiderne endeligt booket. Online lektioner er ikke for dig, der har 
forskellige adfærdsmæssige udfordringer med din hest. 

Skriv til os, hvis du er i tvivl, så hjælper vi med at vurdere, om det er muligt. 


