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Förlängt Hästår går mot final 

Tre evenemang med hästen i fokus sätter punkt för Häståret, ett Leaderprojekt som Skara 

Hästland ansvarar för och som påbörjades redan 2018. Nu går det i mål, med två 

föreläsningar om hästar och en uppvisning i frihetsdressyr. 

Veterinären Johan Lenz kommer till Axevallatravet, 

Skara, och föreläser torsdag 29 oktober kl 19-21 om 

hästens hovar, dess uppbyggnad och funktion.  

Föreläsningen äger rum i VIP:en och kostar 150 kronor, 

inklusive kaffe/te och fralla. 

Endast föranmälan, anmäl via Skara Hästlands 

hemsida. 

Antalet platser är begränsat och det finns i dagsläget 

ett fåtal platser kvar. 

Lördag 7 november kl 14 kommer Rebecca Dahlgren 

tillsammans med Jonna från Horse Vision till 

Skaraortens Ryttarförening, Skålltorp, och gör en 

uppvisning i frihetsdressyr och visar hur man kan lära 

sin häst att göra olika trick.  

Normalt är Horse Vision uppbokade med kurser och clinics över hela Europa, men i år har de 

av förklarliga skäl inte kunnat resa lika mycket, utan har möjlighet att visa upp sig på 

hemmaplan. 

Redan i veckan efter blir det ytterligare en föreläsning, denna gång med temat 

konditionsträning hos häst. 

Torsdag 12 november kl 18 föreläser Nina Magnusson, i grunden hippolog som 

vidareutbildat sig inom fysioterapi. 

Föreläsningen riktar sig till alla som tränar hästar, med lite extra fokus på dem som håller på 

med trav, galopp, fälttävlan och andra grenar där hästen presterar på max under en längre 

tid. Nina Magnusson tar upp vad som händer i hästens hjärta, lungor, blod och muskulatur 

vid träning, och hur hästens kropp svarar på träning. 

Alla tre evenemangen har begränsat antal platser och biljetter måste köpas i förväg. 

Biljetter bokas och betalas via Skara Hästlands hemsida. 

Häståret inleddes våren 2018, efter att Skara Hästland fick närmare 470 000 kronor från EU 

och Leader till projektet, med mål att 15 olika aktiviteter av olika utformning skulle 

genomföras under drygt ett års tid. 

Målet med projektet är att utveckla Skara Hästland med anläggningarna vid Axevalla och 



Skålltorp som ett besöksmål för hästintresserade människor från hela Skaraborg och även 

övriga delar av Sverige.  

Hittills har uppvisningar, hästföretagarträffar, föreläsningar om smittskydd och om avel 

genomförts i Hästårets regi, liksom två hästivaler. I år sattes projektet på paus som en följd 

av covid-19 men nu genomför vi de sista evenemangen med ett begränsat antal deltagare 

enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer. 

HJÄLP GÄRNA TILL att sprida evenemangen i dina kanaler! 

Du har väl sett att travrestaurangen åter öppnade för gäster i går, söndag 18 oktober? Håll 

utkik på Axevallas hemsida och sociala medier för att se kommande restaurangdagar på 

Axevalla. 

Händer det något som du vill sprida med hjälp av Skara Hästlands hemsida eller sociala 

medier? 

Hör av dig i så fall! 
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