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TRÄNINGSTIPS
TRÄNINGSTIPS

SVANTE ANDERSSON ger värdefulla och insiktsfulla tips och råd hur du ska
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träna din häst för bästa resultat.

Bättre resultat med
sans och balans

I

all bra hästträning är utgångspunkten respekten till hästen
och för vad den är, ett betande
flykt- och flockdjur som rör sig
över stora områden.Tar du hänsyn till detta har du större chans
att din häst är i psykisk och fysisk
balans och förutsättningarna är
mycket bättre för att påbörja utbildningen och nå bättre resultat.
Att du också behöver vara i balans
är naturligtvis självklart. Hästen
har en imponerande förmåga att
anpassa sig, en vilja och ett behov
av att komma överens och att vara till lags. Med det som facit, alltså naturen, ska vi anpassa vår träning till hästen - inte tvärt om.

En stor mängd tålamod

Lägg aldrig energi på att försöka
dominera och straffa hästen, detta leder bara till stress och flykt.
Kan inte hästen fly fysiskt, flyr
den psykiskt. Det finns många
olika träningsmetoder och alla
kan påvisa någon form av resultat. Men bedriften ligger självklart
oftast hos hästen som listade ut
vad människan menade. Så äras
den som äras bör.
När du ska utbilda din häst

Försäkra dig
om en
God Jul!
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Besök oss i vår monter under Stockholm International Horse Show. Teckna försäkring för dina fyrbenta
vänner och få 20 procents rabatt.

Agriaryttaren Douglas Lindelöw finns på plats i
montern och delar med sig av sina bästa träningstips.
Vår maskot Agge finns givetvis på plats! Ses vi?

Handla julklappar i AgriaShop och gnugga geniknölarna i vår kunskapstävling. Träffa Svenska
Kennelklubben och få bra råd inför valpköpet.

Välkommen till Agrias monter under
jubileumshelgen!

tycker jag att det är bäst och säkrast att skaffa den kunskap och
coachning som behövs för att ge
hästen och dig själv en röd tråd
genom arbetet. Oavsett om du
vill ta dig och din häst till de högre skolorna eller lösa problem,
bör man göra lektionerna så enkla och logiska som möjligt. Du behöver en bra plan, en stor mängd
tålamod och tid för att rätt kunna
inspirera din häst till utveckling.

Lär en sak i taget

Lektionerna bygger på varandra,
där den ena slutar, börjar nästa
och kom ihåg, runda av passet när
det går som bäst.Dela upp hästens
utbildning i mindre, logiska steg
och lär den en sak i taget. Sedan
sätts pusselbitarna ihop. Då får du
en häst som är lugn och säker på
vad du menar och därmed kan nå
sin fulla kapacitet vare sig det är
dressyr, hopp, western eller andra
discipliner. Sist men inte minst –
man får en tillitsfull partner som
kan ridas med lätthet.
Läs mer
på webben:
www.svanteandersson.com
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Bästa hälsningar
Susanne Lindborg
Mail:
Vänd detta mejl
Produktionsavdelningen Mitti
Tel: 08-550 554 10
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www.equisafe.se
Nyhet – Ögonlysning

Snyggt!

Nu kan vi erbjuda ögonlysning med professor
Kristina Narfström, europeisk ögonspecialist.

Nyhet
– Ögonlysning
Moderna operationssalar,
tandvårdsutrustning,

Nu kan vi erbjuda –
ögonlysning
med professor
Nyhet
Ögonlysning
Kristina Narfström, europeisk ögonspecialist.
digital röntgen, eget lab och drop-in för vaccination.

Nu kan vi erbjuda ögonlysning med professor
Kristina Narfström, europeisk ögonspecialist.

Tryggt!

Moderna operationssalar, tandvårdsutrustning,
digital röntgen, eget lab och drop-in för vaccination.

Kompetens – trygghet – personligt bemötande
Djupdalsvägen 23, Sollentuna. Tel. 35 00 35

www.sollentunadjurklinik.se

Moderna
operationssalar,
Öppet: må-ti
8-20 • on-to 8-18tandvårdsutrustning,
• fre 8-16
digital röntgen, eget lab och drop-in för vaccination.
Equi safe Försäljning AB
Kåphult 410
310 20 Knäred
Tel: +46 430 530 70
Mail: info@equisafe.se

Kompetens – trygghet – personligt bemötande
Djupdalsvägen
23, Sollentuna.
Tel. 35 00
Korrekturet
är skickat:
27 September
kl.35
18.23
www.sollentunadjurklinik.se
Bredd: 80 mm Höjd: 178 mm

Materialnummer: 1782019.
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Bredd: 80 mm Höjd:
178 mm – personligt bemötande
Djupdalsvägen 23, Sollentuna. Tel. 35 00 35

www.sollentunadjurklinik.se
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