Stockholms Läns Ridsportförbund
inbjuder till höstens hästföreläsningar!
Föreläsningarna vänder sig till dig med hästintresse och som är
medlem i en ridklubb/förening i Stockholms Län!

Träning och management - hålla hästen frisk

Hållbarhet är en stor fråga inom hästvärlden. Dålig exteriör, utfodring och uppfödningsförhållanden är bland de faktorer som traditionellt ansetts kunna påverka hållbarheten negativt.
Men forskning på galopphästar som nu förts över på rid/sporthästsidan av en forskargrupp på
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har gett ny kunskap om vad som styr hållbarhet och skador.
Det ger också tips och riktlinjer om vad man ska tänka på i träning och matchning av hästen,
principer som också finns inom idrotten.
Veterinär Cecilia Lönnell presenterade i våras sin doktorsavhandling vid SLU om träning och
skador, efter internationella studier på galopp-, hopp- och ridskolehästar. Cecilia har vid sidan
om sin veterinärutbildning länge följt den internationella ridsporten som korrespondent för
tidningen Ridsport, med inblick i hur internationella topphästar utbildas och matchas.

En frisk munhåla är viktig för hästens hälsa och ridbarhet

Modern hästtandvård kräver att både hästägare och veterinärer måste tänka till.
Det vanligaste munproblemet hos den svenska hästen är utrustnings- och/eller användarrelaterat.
Dagens moderna hästtandvård börjar med en noggrann undersökning av munhålan och därefter
byggs den på med behandling/åtgärd riktad mot det direkta problemet. Under föreläsningen
berör vi munhålans anatomi och fysiologi, bettutveckling och åldersförändringar samt att vi får en
inblick i vanliga sjukliga munhåleförändringar och deras åtgärder
Ove Wattle, vald till Årets Veterinär 2012, är docent och universitetslektor i stordjurskirurgi på
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Han är även pionjär inom hästodontologi - läran om tänder
och dess sjukdomar. Han ansvarar för SLU:s fortbildning i Hästtandvård för veterinärer, en
utbildning som han startat och driver tillsammans med vännen Torbjörn Lundström.

			Välj

en av de två platser som passar dig bäst!

			
Onsdag den 17 oktober kl.18:00-21:30
			
Måndag den 5 november kl. 18:00-21:30
			
Kostnad:		
250 kr/deltagare inkl kaffe och smörgås.

Plats: Botkyrka Ridsällskap
Plats: Djursholms Ridskola

Anmälan:		
			
			
			

Anmälan görs på Stockholms Läns Ridsportförbunds hemsida
www.ridsport.se/stockholm under Utbildningar och anmälan.
I samband med anmälan sätts 250:-/deltagare in på pg 455725-2.
Begränsat antal platser. Först till kvarn gäller.

Frågor :		
			

Besvaras på telefon 08-627 40 89 eller 08-627 40 84.
E-post: info@stockholmridsport.se

			Kom och lyssna och ladda upp med dina frågor och funderingar!

Stockholms Läns Ridsportförbund, Smidesvägen 5, 171 41 Solna. Tele: 08-627 40 00.
Hemsida: www.ridsport.se/stockholm

