
Hästivalen närmar sig 
 
Nyhetsbrev september 2018 
 

Nu börjar programmet bli klart för årets upplaga av Skarahästivalen.  
Den äger rum lördag 29 september kl 13-16 på Skålltorp, hos Skaraortens 
Ryttarförening. Körhallen på Axevalla är bokad av westerntävlingar, så i år 
bjuder vi på ett annat koncept. 
 
Programmet består av tre spår: 
Spår 1: Friska hästar/hästens välfärd. Här blir det föreläsningar av SLU-forskare 
eftersom Hästivalen blir en del i Smedjeveckan som arrangeras av SLU i Skara. 
Dessutom kommer hästfysioterapeut Torbjörn H Kroon att föreläsa om  varför 
hästen får rörelsestörningar och hur detta bör behandlas, en föreläsning om 
det störda rörelsemönstret och dess påverkan på nervsystemet och 
muskelminnet. 
Emma Möller från Sveland ska prata om de vanligaste skadorna och 
sjukdomarna och hur dessa kan förebyggas. 
Både Sveland och Torbjörn är medlemmar i Skara Hästland och har antagit 
erbjudandet att föreläsa. 
Är det fler medlemmar som vill föreläsa eller visa upp sig på annat sätt finns det 
fortfarande möjlighet! 
Spår 2: Moderna hästanläggningar Marcus Lundholm från Svenska 
Ridsportförbundet föreläser om hur man bygger ändamålsenliga 
ridskoleanläggningar. Denna föreläsning arrangeras i samarbete med 
Västergötlands Ridsportförbund och vänder sig till ridklubbar och ridskolor. 
Föranmälan gäller. 
Jenny Yngvesson från SLU föreläser om välfärd hos häst och människa på 
ridskolor med lösdrift eller spilta/box. 
Vi har också guidade visningar av den nya anläggningen på Skålltorp 
 
Spår 3: Bredden inom hästvärlden 
Uppvisningar i beridet bågskytte, travskolans kadrilj, islandshästar, 
brukskörning med nordsvenskar, frihetsdressyr med Horse Vision, en liten 
rasparad, och så kommer dressyrardennern Torsten. 
 
Det blir också en kurs i beridet bågskytte lördag förmiddag, med plats för 
endast sex deltagare, först till kvarn… 
Efter Hästivalen, framåt kvällen, arrangerar vi en hästfest, där vi äter och 
umgås. Mer info kommer! 



 
Jag skickar med en affisch om Hästivalen som bilaga, och vi är tacksamma om 
du som medlem i Skara Hästland vill sprida den i dina nätverk! 
 
 
Du är alltid välkommen att höra av dig 
med frågor och synpunkter till mig eller 
någon i Skara Hästlands styrelse. 
 
 
 
 
 
 
Hästhälsningar 
 
Anna Nyberg 
Kommunikatör Skara Hästland 
anna.nyberg@skarahastland.se 
070-663 13 33 
www.skarahastland.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På vår hemsida 
www.skarahastland.se hittar du 

senaste nytt samt kontaktuppgifter 
till styrelsen. 
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SKARA HÄSTLANDS 
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