
- Springkursus hos Mikko Piirala - 
Aalborg Sportshøjskole i samarbejde m. Ole Madsen  

Den finske landsholdsrytter Mikko Piirala, har siden 1996 boet i Tyskland, hvor han har arbejdet 
som professionel springrytter. I 1998 startede han hos Agneta og Wolfgang Herz i Hamborg, hvor 
han i samarbejde med Carsten-Otto Nagel (nykåret sølvvinder til EM) arbejdede i 10 år. Udover at 
uddanne ryttere og ungheste, havde Mikko også mulighed for at deltage i internationale stævner, 
hvor han i en periode lå i Top 100 på verdensranglisten. Mikko har opnået adskillige placeringer op 
til S både nationalt i Tyskland og internationalt i resten af verden. 
Tilbage i Tyskland bygger Mikko nu sin egen uddannelses - og salgsstald. En stor del er at kunne 
tilbyde undervisningen til unge ryttere, samt muligheden for at skabe et stærkt tillidsbånd op til sine 
elever. Derudover arbejder Mikko med at uddanne ungheste og fremvise dem til stævner, samt 
sælge og formidle talentfulde springheste. Det er muligt at få sin hest i ridning hos Mikko, og lade 
den blive formidlet gennem ham. 
Mikko underviser bla. den tidligere Nordiske holdmester for young riders Peter Mertz fra Danmark, 
den internationalt succesrige young rider Ville Peltokoski fra FinlandogAgneta Herz som succesrigt 
rider internationale amatørrytter-konkurrencer. 
 
Se mere på: www.mikkopiirala.com 
  
  

Mikko Piirala kommer til Aalborg og tilbyder kursus, i samarbejde med 
Aalborg Sportshøjskole og Ole Madsen, den 24.-25. Oktober. Mikko tilbyder på sit kursus i 
Danmark en yderst grundig undervisning over to dage, hvor han første dagen træner 
gymnastik med hesten og anden dagen banespringning. Hvert hold vil bestå af to til tre ryttere og 
der er beregnet ca. 60 min undervisning pr. hold. Kurset vil foregå på enten tysk eller engelsk. 
Peter Mertz vil være tolk, så sproget ikke bliver et problem under undervisningen. 
Kurset er åbent for heste og ryttere på alle niveauer, samt 1`er ponyer som springer MB og højere. 
  
Tilmelding sker per mail til mertz_p@hotmail.com 
(skriv venligst i tilmeldingen: Navn, hestens alder, niveau og pony eller hest) 
Sidste tilmelding 11.10.09 - tidsplanen vil komme på følgende link ugen op til: 
http://www.sportshojskolen.dk/page387.aspx 
 
Stedet vil være: Poulstrupvej 93, 9230 Svenstrup 
Spørgsmål kan henvendes til Peter Mertz på mobil: 51374291 
Prisen er DKK 800 pr ekvipage for begge dage. Der er ikke mulighed for opstaldning. 
 


