
Kinesio-
tejpning
– utbildning för 
human och hästar

Kinesiotejpning utvecklades av den japanske kiroprak-
torn Dr. Kenzo Kase på 1970-talet. Kinesiotejpning 
som metod är en kombination av en unik tejp och 
sättet tejpen appliceras på kroppens muskulatur och 
i lymfflödets riktning. Tejpen är designad med hudens 
egenskaper som modell och är i tjocklek motsvarande 
epidermis (hudens ytskikt).

Tejpen är mycket elastisk och finns i olika färger. Den  
är även vattentät och kan klippas till i olika former 
och storlekar.

I grundkursen börjar vi dag 1 med att gå igenom 
grundläggande tejpning för humansidan för att dag 
2 jobba med hästar. Kursen förutsätter att du har 
någon hum om den anatomin vi har både för human 
och häst.

Vi vill också att man deltar i att bli tejpad för att 
förstå vad som sen händer när vi tejpar hästarna, men 
även för att också kunna jobba med tejpen på exem-
pelvis ryttare.

Kinesiotejpning på djur är ett skonsamt men ändå 
kraftfullt verktyg att använda vid problem och för 
att lindra symtomer. Efter kursen kommer du att ha 
grunder för att kunna börja med behandlingar med 
tejp på människor och hästar. 

Datum: Max antal

Kursort:  Utbildningsavgift

www.jipt.seutb@jipt.se



Kursmaterial som 
ingår i utbildningen:
 Tejp
 Kursmaterial 
 på USB-minne

Utbildningsavgift:
2 800 kr exkl moms

Jag som utbildar dig:

Så här enkelt anmäler du dig
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 30/8 2018

Maila oss på utb@jipt.se 
med dina kontakt- och 
faktureringsuppgifter. 

Märk mailet med: 
“Kinesiotejpning Västerås”

Du får ett svar på din mail 
inom kort om du har fått en av 
platserna. Du väljer sedan en 
betalningsplan som passar dig 

bäst utifrån våra upplägg. 

*Anmälningsavgiften återbetalas ej, då den 
bokar upp en utbildningsplats

Du får en faktura med anmäl- 
ningsavgiften på 460 kr exkl 

moms (20% av utbildningsavg.)
När betalningen har registrerats 
är du bokad på utbildningen!

Tony Ohlsson
VD & Utbildningsansvarig

1 2 3

Tony har under många år inom idrottsverksam-
heter utvecklat arbetsmetoder för att nå snabba 
rehabliteringsresultat. Tror på att jobba nära 
kunderna för att kunna förebygga nya och gamla 
skador samt ge goda träningsråd.

Sedan 2008 har Tony även jobbat som utbildare 
och genomfört utbildningar i kinesiotejpning på 
hästar och hundar – både grundutbildning och 
Lymf (specialutbildning, advance).

Jipåt 
Familjeföretaget som får ditt välmående att hända

400 kr
Värde


