Hallands ridsportförbund bjuder in till en gratis digital föreläsningsserie i tre delar om
hästens välfärd i samarbete med Agria, man kan vara med på ett eller flera tillfällen.
Vid varje tillfälle kommer en Akutväska från Agria att lottas ut bland deltagarna.

Hästens välfärd ska alltid sättas främst i allt vi gör inom vår sport.
Kunskapen om god, säker och hållbar hästhållning ska genomsyra ridsporten.
Vårt gemensamma ansvar är att behandla våra hästar med respekt och alltid vara lyhörda
för deras absolut bästa. Vi använder hästarna på våra villkor och får därför aldrig
sluta ifrågasätta vad vi gör med våra hästar, hur vi gör det och varför.
Först ut i vår föreläsningsserie är Charlotte Jansson som jobbar med rådgivning på Trikem.
Charlotte har pluggat i Melbourne samt Edinburgh och har en BSc, MSc i Equine Science

9 mars 19.00-21.00

En stor del av hästens välfärd byggs upp med en bra, balanserad foderstat.
En häst i ett korrekt hull, med en välmående grovtarmsflora och som får sitt
dagliga näringsbehov täckt kommer ha förutsättningarna för en lång och hållbar
karriär som sporthäst.
De ämnen som kommer inkluderas i föreläsningen är:
- Hästens digestionskanal
- Olika fodermedel och deras påverkan på hästen
- Vad gör hästens grovtarmsflora och varför är den viktig?
- Funktion och behov av vitaminer och mineraler

Anmälan via länken senast den 7 mars.
Länk till Teams kommer dagen innan till den mail-adress ni angett.

Nästa föreläsare är veterinär Anette Graf med specialistkompetens i hästens sjukdomar.
Anette är hästtjejen som gick sin veterinärutbildning vid Royal Veterinary College i London. Återvände till
Sverige för drygt 20 år sedan och arbetat som hästveterinär med inriktning på hältor och
ultraljudsdiagnostik i över 25 år.
Hemma på gården utanför Halmstad finns 6 hästar, varav 4 är egna uppfödningar. Anette rider själv dressyr på
MSV-nivå. Sedan årsskiftet jobbar hon som rådgivande veterinär åt Agria.

18 mars 19.00-21.00

Föreläsningen kommer innehålla Anettes reflektioner över det faktum att hältor
från leder och senor är vanliga och att de ofta orsakas av felaktig träning och har
en negativ verkan på hästars hälsa.
Kan hästvälfärden förbättras med rätt inställning till träning och tävling?
Hur ser du på din häst; redskap, partner eller mitt emellan?

Anmälan via länken senast den 16 mars.
Länk till Teams kommer dagen innan till den mail-adress ni angett

Vår sista föreläsare är FEI-veterinären Göran Åkerström.
Göran jobbade tidigare som chefsveterinär på Svensk Travsport och har även varit
veterinärt ansvarig på Jordbruksverket samt jobbat på Djurskyddsmyndigheten.
2015 blev Göran utsedd till FEI:s, internationella ridsportförbundet, veterinära chef.

28 april 19.00-21.00

Görans fokus under kvällen kommer att ligga på djurskydd men han
kommer även beröra hur man kan kombinera smittskydd och djurskydd i
hemmastallet, i hästverksamhet och på tävling. Ett ämne som är
högaktuellt med tanke på EHV-1 som påverkat tävlingsverksamheten
under våren och som Göran jobbat med efter utbrottet nere i Valencia

Anmälan via länken senast den 27 mars.
Länk till Teams kommer dagen innan till den mail-adress ni angett

Välkomna att anmäla er till den eller de föreläsningar som intresserar just dig!
Ett stort tack till Agria för fint samarbete!

