Fysikalsk behandling og
rehabilitering på hest
Dette studiet er rettet faglig mot alle som ønsker
mer kunnskap om hest, som arbeider ved klinikk
eller ønske om å starte egen praksis.
Studiet foregår over 13 samlinger
Faglig ansvarlige:
Marie Tobiassen og Nina Nergaard.
Eksterne forelesere:
Stuart McGregor og fagpersonell
innen enkelte fagområder.
Klinikk-Soleo AS
Sneltvedtvegen 383, 3719 Skien
Leonardo Da Vinci

Faglig
ansvarlige

Marie Tobiassen, fysio- og rehabiliteringsterapeut på dyr. Født
1967 og oppvokst i en familie som alltid har hatt hester. Den første
ponnien « Greven» overtok hun etter sin bror og denne ponnien
kom til familien i 1966. Etter det har det vært Islandshest, dressur/sprang- og travhest. Vært aktiv konkurranse rytter og har
fremdeles sin travhest « Karat Hornline» på 24 år. I studie tiden
arbeidet hun som hesteansvarlig hos Karsten Isachsen i Skurdalen.
Har arbeidet med profesjonelt i dette faget på heltid siden 1995
med egen praksis. Eier og driver i dag Klinikk-Soleo AS.
Marie er en av de fremste innen fysikalsk behandling i landet.
Utdannelsen er tatt ved Norsk Naturmedisinske Fagskole innen klassisk kinesisk akupunktur
og naturmedisin; Idrettsmassør ved Axelssons Animal Massage School. Sertifisert i
medisinske lasere ved Irradia AB Stockholm og Optilaser AB.
Termogram diagnostiker (avlesing av termiske bilder) ved Ron Newport – Canada.
Marie har en rekke kurs i blant annet immunterapi i
regi Norges landsforbund av Homeopraktikere.
Marie har ”Certificate of continued proffesional
development in Equine & canine body adjustment”
By Stuart McGregor D.O, Oxfordshire.
Spesialkompetanse innen idrettsfysiologi på hest og
hund. Seminar med Jerry Vanek, MS, DNV, CCRT.
Etterutdanning i regi Veterinærhøgskolen (NMBU).

Marie med sin datter Jenny og Karat Hornline

Faglig
ansvarlige

Nina Neergaard født 1971 startet med sin hesteinteresse
allerede som 10 åring. Hun har vært aktiv sprangrytter og i
en periode jobbet hun på galoppstall og trente
galopphester. Har i dag en fullblodshoppe «Lykke» og
shetlandsponnien «Dufina» sammen med sine to døtre.
Jobbet profesjonelt sammen med Marie siden 2015. Driver
Condis Animalis, men har sin praksis på Klinikk-Soleo AS.
Nina er utdannet innen Fysio- og
rehabilitering på dyr, medisinsk
laser-Optilaser, nevrologisk
akupunktur og hun har
”Certificate of continud proffesional
development in Equine & Canine
body adjustment” by Stuart
McGregor.

Gjesteforeleser

Stuart McGregor (England): Stuart er ranket som en av
verdens beste osteopater på dyr og har over 30 års erfaring.
Han er spesialist på hest og hund innen fysikalsk terapi,
mobilitet og kondisjon.
I 1980-årene ble han opphavsmann til prinsippene for
moderne dyre-osteopati.
Se mer om Stuart her: www.stuartmcgregor.com

Bilder:
Bjørn
Borge

Marie vært hos osteopat Stuart McGregor i
England for erfaringsutveksling og undervist hans
elever i medisinsk laser, og Stuart har vært på
Klinikk-Soleo og undervist på hest.

Saml Dato

Tema

1

08 -10 juni 2018

Cellebiologi – anatomi

2

29 juni - 01 juli 2018

Anatomi - Sykdomslære

3

16 - 17 aug. 2018

Manuell terapi – praksis, foreleser Stuart McGregor

4

07-09 sept. 2018

Massasje/streching – praksis. Teoretisk test.

5

05-07 okt. 2018

Nevrologi- praksis

6

02-04 nov. 2018

Ernæring – tannhelse

7

18-20 jan. 2019

Halthet – hov helse/skoing. Praksis. Teoretisk test

8

15-17 febr. 2019

Medisinsk laser terapi – praksis

9

26-28 april 2019

Kinesiotaping, hjelpemidler etc – praksis

10

24-26 mai 2019

Rehabilitering – praksis. Teoretisk test

11

16-18 aug. 2019

Akupunktur faglig rettet mot fysikalsk behandling og
rehabilitering (opplæring med akupunktur laser)

12

06-08 sept. 2019

Akupunktur faglig rettet mot fysikalsk behandling og
rehabilitering (opplæring med akupunktur laser)

13

04-06 okt. 2019

Eksamen – teoretisk og praktisk. Avslutningsfest.

Om
studiet

Studiet legger sterk vekt på mye teori og praksis.
Klinikk-Soleo AS har staller i nær beliggenhet til klinikken
hvor den praktiske opplæringen blir utført. Dette er et
håndtverk og styrken i dette tilbudet er lang og solid
erfaring av foreleserne som terapeuter.
Undervisningsmateriale mottar studentene underveis,
fagbøker må påkostes selv. Det blir servert varm mat til lunsj
lørdag og søndag. Kaffe, te, kjeks etc er inkludert. Starter
fredag kl. 17.00-21.00. Lørdag og søndag kl. 09.00-17.00
All teori foregår på Klinikk-Soleo i tilrettelagte lokaler.

Studiet koster totalt kr. 70.000,00. Deles opp mnd før hver samling for de som
ønsker det.
Ombookingsmulighet på fly og hotell er viktig, da det kan skje uforutsette
endringer på tid.
Bindende påmelding med påmeldings avgift kr. 3000,00 som blir sendt ut straks
kullet er satt.
Vi tar kun inn 10 studenter.
Om dette er av interesse ta kontakt med marie@soleo.no for mer informasjon.

