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en rideoplevelse for livet 
Philip Behoussine undervisnings- og konkurrenceforløb 

 

  

  
 

Iberiske Hestedage 13-16. april 2023, Als - Sønderjylland 

I år prøver vi et nyt koncept hvor man over tre dage både kan få undervisning og deltage i dressur- og 
Working Equitation konkurrencer. 

Vi har været så heldige, at den dygtige underviser og dommer Philip Belhoussine kommer til Danmark til 
Iberiske Hestedag. Her vil han tilbyde et forløb med både undervisning og stævne. Du får virkelig muligheden 
for at mærke dig selv og din hest vokse over de tre dage. Man kan også købe enkelt lektioner eller blot 
deltage i stævnet. 
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Om Philip Behoussine 

Philip er licenseret dommer i disciplinerne, dressur (National GP Niveau), ANCCE spansk mortofologisk 
domme, Spansk Doma Vaquera, Den høje spanske skole og Working Equitation. Han er blandt andet blevet 
udvalgt som dommer til The Royal Windsor Horse Show, MCI European championships og SICAB P.R.E. 
World Championships. 

Philip afholder clinics internationalt, ligesom han er træner og coach for championat ryttere. 

Philip er R.F.H.E. og B.H.S. kvalificeret underviser, instruktør og staldchef. 

Philip underviser i hele Europa og er coach for champion ryttere. Han underviser på alle niveauer fra 
uerfaren til ryttere på internationalt niveau.  

Philip er præsident for M.C.I. i Spanien, han er international anerkendt som PRE Show Handler og rytter. 
Derudover er han kvalificeret teknisk ekspert i udvælgelse af sports- og avlsheste. 

Han har været international avler af PRE-heste i mere to årtier. 

Tilmelding via wedk.dk [indsæt link] 

Programmet for weekenden er: 

Torsdag 13. april 2023:  

Ankomst med hest, indkvartering mv. 

Fredag 14. april 2023:  

Formiddag: Dressurundervisning  

Eftermiddag: WE-undervisning 

Lørdag 15. april 2023:  

Formiddag: Dressurundervisning 

Eftermiddag: WE-undervisning 

Søndag 16. april 2023 

 Dressur& WE-stævne 

Der arrangeres fællesspisning fredag til søndag. 

Det koster DKK 50 at reservere en boks, den reserveres hos Rita Jensen, pengene indbetales MobilePay 
3220yk 

Prisen for boks er DKK 200 pr nat og DKK 100  for hø/wrap  

En undervisningslektion koster DKK 700, WE-stævnet koster DKK 400 for alle tre discipliner. Det koster DKK 
100 pr. dressurklasse.  

Rita Jensen og Kristin Arendt 


