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S
vante Andersson 
är hästtränare, han 
tränar hästägare 
i att skapa ett till-
litsfullt förhållan-
de mellan sig själv 
och hästen. Genom 

utbildning, konsekvent träning och 
en ökad förståelse för hur hästar 
fungerar kan hästägare få en mer 
tillitsfull relation med sin häst. 

Samtidigt blir både hästen och 
dess ägare pålitligare, tryggare och 
säkrare. Det är viktigt att ha en röd 
tråd i hästens liv och utbildning. 
Detta är något som tas vidare i fort-
satt träning och tävling oavsett ni-
vå eller om du är inriktad på dres-
syr, hoppning eller någon annan 
disciplin.

Träna kort men intensivt
– Det är viktigt att kommunicera 
med hästen på ett tydligt och kon-
sekvent sätt. Kom ihåg att hästar 

är känsliga fl yktdjur, vilket inne-
bär att ägarens känslotillstånd är 
viktigt. Om du är stressad,  arg eller 
försöker forcera saker och ting är 
det omöjligt att få hästen tillräck-
ligt lugn för att den ska kunna och 
vilja lära sig nya saker, säger Svan-
te Andersson.

När det är dags för semester vill 
många hästägare förstås passa på 
att lägga mycket tid på sin häst. 
Svante Andersson anser generellt 
att det är positivt, men varnar för 
att nöta och drilla för mycket med 
sin häst. Försök i stället att göra li-
te men ofta och fokusera på att lära 
in en sak i taget. Avsluta passet så 
fort du uppnått ett positivt resul-
tat och låt lärdomarna sjunka in, 
både hos dig och hästen. 

Svante Andersson tipsar om att 
hästar som inte rids så mycket på 
vintern och våren behöver anpassas 
stegvis till en ökad belastning i form 
av fl er ridtimmar på sommaren.

Belöna även små framsteg
Han påminner om att all hante-
ring av hästen räknas som träning 
som både hästen och ryttaren kan 
ha nytta av. När du lastar i och ur 
hästen, hämtar hästen i hagen, le-
der den ut ur stallet, kratsar hovar-
na, spolar av eller ryktar hästen 
tränar ni samtidigt upp er samar-
betsförmåga. 

Ett annat tips är att belöna häs-
ten vid minsta försök att göra det 
som du har tänkt dig. När du tar 
för vana att belöna hästens mins-
ta försök lär du dig att få bättre ti-
ming och hästen kommer att bli 
mer uppmärksam på dina inten-
tioner. 

Det är viktigt att kunna inspi-
rera din häst, om du är duktig på 
det får du en häst som är positiv 
och tycker om att jobba, då kan ni 
komma hur lång som helst till-
sammans.

– Hästägare som vill komma 
närmare sin häst kan att iaktta 
hur den kommunicerar med an-
dra hästar i hagen. Genom att iakt-
ta när hästen rör sig i hagen, hur 
de ber varandra att fl ytta på sig el-
ler följa med och hur lite som be-
hövs, får du också ett tränat öga för 
olika gångarter och hästens rörel-
semönster,  vilket kan göra dig till 
en bättre ryttare, säger Svante An-
dersson.

FAKTA

 ■ Den första anfadern till 
tamkatten sägs ha utvandrat 
från Asien till Afrika för mellan 
sex och åtta miljoner år sedan.

 ■ En katthona är dräktig i 
nio veckor och kattungarna är 
blinda och döva när de föds.

 ■ Kaniner blir könsmogna 
vid 16-24 veckors ålder.

 ■ Hundens luktsinne består 
av 200 miljoner receptorer, 
medan människan har mellan 
fem och tio miljoner receptorer.

 ■ Hundens morrhår fungerar 
som känselspröt.

 ■ Hundens skelett består av 
cirka 300 ben.

 ■ Grand danois är världens 
största hundras, medan chihua-
huan är den minsta.

 ■ Världens hittills tyngsta 
engelska mastiff, vägde 
155,6 kg när den vägdes 1989. 

Den minsta fullvuxna hunden 
som hittills vägts in var en 
yorkshireterrier som vägde 
113 gram när den vägdes 1944.

 ■ I Skateholm, cirka två mil 
öster om Trelleborg, fi nns en 
fyndplats där man har 
hitat 5 000-åriga lämningar 
 efter hund.

 ■ Norge är det enda land 
som man kan ta in en hund till 
från Sverige, utan att behöva 
tänka på veterinärintyg eller 
vaccinationer.

 ■ Medan marsvin är utpräg-
lade fl ockdjur så bör hamstrar 
helst bo var för sig och alltid 
hållas frånskilda, för att und-
vika slagsmål.

 ■ De långhåriga kattraserna 
tros ha kommit från Iran och 
Afghanistan och fördes in i 
Europa på 1500-talet.

 ■ Under 1800-talet blev 
katter mycket vanliga som 
husdjur. I mitten av 1800-talet 
påbörjades även aveln av kat-
ter och de första raskatterna 
uppstod.
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Träna upp 
din och hästens 
samarbetsförmåga 
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Frontline vet. spot-on och kutan spray (fi pronil) för hund och katt. Behandling och förebyggande behandling mot fästingar och loppor. Behandling mot löss. Frontline Comp spot-on (fi pronil/s-metopren) för hund och katt. Behandling och förebyggande behandling mot fästingar och loppor. Behandling mot pälsätande 
löss. Förebygger loppsmitta i miljön genom hämning av utvecklingen av alla immatura stadier. Viktiga kontraindikationer: använd inte på kaniner. Försiktighet: behandla inte djur yngre än 8 veckor. Följ viktintervallet/doseringsanvisningen på förpackningen. Behandlade djur bör inte hanteras förrän applikationsstället har 
torkat. Datum för senaste produktresumé: Frontline spot-on 100 mg/ml: 01/2010, Frontline spray 2,5 mg/ml: 03/2011, Frontline Comp: 08/2011 resp. 07/2009. För mer information: se www.fass.se. RECEPTFRITT PÅ APOTEK.
Merial Norden A/S, Box 169, 201 21 Malmö. Tel: 040 606 06 05.

Droppar som stoppar fästingar, loppor och löss.

De farligaste djuren är svårast att se. 

Många katter och hundar har egna husdjur 

i form av parasiter som både besvärar och 

sprider sjukdomar. Visste du till exempel att 

fästingen är världens näst värsta smitt-

spridare? Under sin levnadstid suger den 

blod från 3 olika djur och kan svälla upp till 

200 gånger sin storlek.  

Hur många djur ser du?

NYHET!

Kvalitetsfoder
till rimligt pris

Visa din kärlek
Det fi nns en produkt för varje individs behov

i alla livsstadier

Du hittar Profi ne hos din fackhandlare.
Kontakta oss om du vill bli återförsäljare

www.aramistrading.se
0511-59 000

•	 Damm-	och	luktfritt

•	 Enkelt	–	använt	strö	sorteras	
	 som	kompost	eller	brännbart

•	Miljövänligt	–	tillverkat	i	Sverige	
	 av	spån	från	svenska	träd

•	 Ekonomiskt	–	räcker	länge,	du	
	 slänger	endast	förbrukat	strö

du


