
Predvideni program licenčnih seminarjev za strokovni kader KZS za leto 

2018 
 

Spoštovani! 

Vabimo vas, da se udeležite licenčnega seminarja za strokovne kadre za podaljšanje licence za leto 

2018.  

Dodatne informacije o programu, predavateljih in več o tematikah bomo objavljali na spletni 

strani KZS www.konj-zveza.si. 

 
1. del: Nedelja, 15. oktober 2017 

Dresurni trening z Eddyjem de Wolff van Westerrodom 

Ogled dresurnega treninga pod vodstvom priznanega mednarodnega sodnika FEI***** in trenerja 
g. Eddy-ja de Wolff van Westerrode-a v okviru WDC-ja (World Dressage Challenge), ki bo potekal 
14.10. 2017, ogled treninga pa bo v nedeljo, 15.10. 2017.  

Seminar je namenjen predvsem učiteljem in trenerjem ter dresurnim sodnikom, seveda pa so 
vabljeni tudi ostali zainteresirani. Za podaljšanje veljavnosti licence šteje udeležba v nedeljo, 
15.10. 2017. Vsi zainteresirani so vabljeni tudi na ogled sobotnega tekmovanja (World Dressage 
Challenge). 

Ogled dresurnega treninga bo potekal na Hipodromu v Stožicah. 

Natančen urnik bo pravočasno objavljen. 

 

2. del: Sobota, 21. oktober, in nedelja, 22. oktober, 2017 

Klinika dresurnega jahanja z Jane Bartle-Wilson. 
 
Naslov klinike: “Kako si mora trener prizadevati pomagati učencu ter konju do želenega cilja s 
komunikacijskimi metodami ter izbor posamezne metode, ki pripelje do tega rezultata.” 
 
Jane Bartle-Wilson je bila od leta 1982 do 1988 članica britanske ekipe za dresurno jahanje in se 
udeležila dveh svetovnih prvenstev, leta 1982 v Švici in leta 1986 v Torontu, Kanadi. Leta 1984 je 
jahala na Olimpijskih igrah v Los Angelesu. Leta 1996 je bila šefica britanske dresurne ekipe na 
Olimpijadi v Atlanti in leta 2000 v Sydneyu. Od leta 1989 do 1991 pa tudi šefica britanske dresurne 
ekipe za ponije in mlade jahače. Je tudi dresurna sodnica in trenerka za eventing. 
 
Klinika dresurnega jahanja bo potekala po principu demonstracije treninga konj in jahačev na 
različnih stopnjah usposobljenosti. 
 
Klinika dresurnega jahanja bo potekala na Hipodromu v Stožicah. 

Natančen urnik bo pravočasno objavljen. 

 

 

 



3. del: Petek, 03. november, sobota, 04. november , in nedelja, 05. 

november, 2017 

Skakalni trening z g. Heinrich-Hermannom "Heiner-jem" Engemannom 
 
Trening bo potekal pod vodstvom priznanega nemškega trenerja Heinerja Engemanna, ki je od 
leta 2009 tudi pomočnik trenerja nemške reprezentance Otta Beckerja v preskakovanju ovir.  
 

Seminar je namenjen vsem stopnjam usposobljenosti, predvsem pa učiteljem in trenerjem, ki 
trenirajo tekmovalce v preskakovanju ovir. K ogledu treninga in na predavanje so vabljeni tudi 
ostali zainteresirani. 
 
Seminar bo potekal na Konjeniškem klubu Velenje, Škale 111, 3320 Velenje.  
Natančen urnik seminarja bo objavljen naknadno. 
 
 

4. del: Petek, 17. november, sobota, 18. november, in nedelja, 19. 

november, 2017 

Skakalni trening z g. Larsom Meyer zu Bextnom 
 
Trening bo potekal pod vodstvom priznanega trenerja in FEI tutorja mladih g. Larsa Meyer zu 
Bextna v okviru treninga mladih selekcij (otroci, mlajši mladinci in mladinci) v organizaciji KZS in ob 
podpori FEI. 
 
Seminar je namenjen vsem stopnjam usposobljenosti, predvsem pa inštruktorjem jahanja. K 
ogledu treninga in na predavanje so vabljeni tudi ostali zainteresirani. 
 
Seminar bo potekal na Konjeniškem klubu Velenje, Škale 111, 3320 Velenje.  
Natančen urnik bo objavljen naknadno. 

 

 
PRIJAVA in POGOJI  
 
Prijavite se lahko samo z izpolnjeno prijavnico (v prilogi).  
 
Rok za oddajo izpolnjene prijavnice: do 12.10.2017. 
 
Za podaljšanje licence se morate udeležiti vsaj 3 dni seminarja.  
Prosimo vas, da se na seminarju zanesljivo podpišete na podpisne liste (vsak dan posebej), saj 
podpis služi kot edini dokaz, da ste se seminarja udeležili. V kolikor vašega podpisa na listu ni, se 
smatra, da se seminarja niste udeležili!  
 
Udeležba je odprta na vseh dneh predavanj in treningov, prisotne pa prosimo, da upoštevajo 
navodila organizatorja in predvsem na treningih in praktičnih prikazih ne motijo poteka dela. 
 
Lepo vabljeni! 


