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Första träffen är en kostnadsfri föreläsning/teori i miljöträning på  
Nol Företagscenter, Industrivägen 1, Nol.

Torsdag 4 december eller onsdag 10 december.
OBS! Denna kurs är ett krav för att vara med på de praktiska träningarna.

Träning som hjälper dig vid uteritt, 
dressyr eller hoppträning/tävling
Ni får träna på att rida förbi till exempel flaggor, plastband, 
domarbord, titthinder, cyklar, bilar och så vidare. Det vill säga 
sådant som hästar ofta reagerar på. 
Du får även tips på hur du kan spela fotboll med din häst!

Alla nivåer är välkomna!
För anmälan och mer info kontakta
Peter 0709-73 69 18 eller Rune 0707-20 14 70

MILJÖTRÄNINGSKURS
Säkra ridvägar i Ale bjuder in till

BRITT-MARIE WIMAN
Tidigare polisryttare i 
Göteborg i 27 år, C-tränare 
i dressyr, Ridlärare II

Hur var dagarna i Botswa-
na?
– Det blir ett minne för livet, 
en helt oförglömlig vecka i 
en miljö man bara hört talats 
om. Upplevelserna är många 
och det tar tid att smälta allt.

På vilket sätt skiljer sig 
botswanska och svenska 
ungdomar sig åt?
– Självförtroendet är dåligt 
och de klagar ofta på dålig 
kunskap, att de helt enkelt 
inte kan. Det är däremot 
inte sant. Flera av dem var 
riktigt kreativa när allt kom 
till kritan och de har alla 
möjligheter att utveckla sina 
idéer i framtiden. Det är mer 

självkänslan och kreativite-
ten att verkligen göra det 
som saknas. Jag hoppas YEE 
har givit dem en knuff i rätt 
riktning.

Fanns det något som 
skrämde dig?
– Ja, deras syn på HIV och 
Aids. Trots att Botswana är 
ett av de länder med flest 
smittade så var de inte räd-
da. De menade att Ebola 
är mycket värre och HIV 
inte är så farligt. Det finns 
ju bromsmediciner som gör 
att du lever i flera år efter du 
smittats. Att sälja sex ansåg 
tjejerna heller inte vara så 
allvarligt. Där har omvärl-

den mycket att bidra med. 
Deras inställning måste för-
ändras.

Vad imponerade mest på 
dig under veckan?
– Jag var väldigt skeptisk till 
en del av idéerna och undra-
de hur de tänkt genomföra 
dem. När väl presentatio-
nen kom visade det sig att de 
tänkt på allt och hade även 
en plan B. Jag gillade idén 
med en botswansk show som 
främst skulle dra nytta av den 
ökade turismen och bidra till 
att sprida kunskap om deras 
kultur.

Hur har YEE påverkat dig?
– Jag är en helt ny person. 
Mitt självförtroende har ökat 
radikalt och jag litar på mig 
själv. Nya dörrar har öppnats 
och jag har träffat vänner för 
livet. Tidigare hade jag ald-
rig kunnat se mig som entre-
prenör, men det kan jag nu.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Sebastian om
dagarna i Botswana

I augusti var han själv en av deltagarna när
entreprenörsutbildningen YEE genomfördes på Krokholmen.

Några månader senare var han teamleader och lärare när kursen arrangerades
för andra gången i Botswana.

Sebastian Leijen har upptäckt nya sidor hos sig själv och
entreprenörskapet ligger plötsligt nära till hands.

SEBASTIAN LEIJEN

Ålder: 18

Bor: Nol sedan 11 månader

Studerar: Teknik på NTI Gym-

nasiet i Göteborg

Stjärntecken: Jungfru

Intressen: Dataspel

Favoritämne: Idrott och fysik

Favoritkäk: Tacos

Förebild: Asap Rocky. ”En 

amerikansk rappare som 

förlorade allt, men tog sig 

tillbaka”.
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