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UNGDOMSDAG
ELMIA SCANDINAVIAN HORSE SHOW

LÖRDAG 13 OKTOBER 2018

PRESENTERAS AV
AGRIA DJURFÖRSÄKRING
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UNGDOMSDAGEN UNDER ELMIA SCANDINAVIAN HORSE SHOW 
syftar till att ge unga ryttare kunskap, inspiration och verktyg för sin fortsatta satsning 

och för en frisk & hållbar häst.

En tävlingsdag är fullspäckad och det kan vara svårt att avsätta en stor del av dagen till andra aktiviteter, 
därför är vår önskan att du ser på denna dag ungefär som när du väljer lösgodis 

– du plockar helt enkelt dina favoriter från dagen.

Ungdomsdagen är gratis för deltagande ponny, junior och young-rider. 
För övriga är samtliga tillfällen vid Fan Zone gratis.

För inledande och avslutande föreläsning är biljettpriset 100kr.

- 10.00-12.00 - 
Uppstart  

Vi hälsar välkomna och berättar om upplägget inför dagen samt ger tips på hur dagen nyttjas på bästa sätt.

Tävlingsupplägg
Vikten med ett väl fungerande tävlingsupplägg för de unga ryttarna och självklart även för hästarna. Våra 

experter finns på plats för att ge sina bästa råd till våra kommande ryttarstjärnor. 

- 16.00-17.30 -
Hur vänder du nervositet till fokus?

Att nerver ibland kan ställa till med problem har nog de flesta erfarenhet av. Under den här sessionen får du 
verktyg och tipps för hur du vänder din nervositet till fokus, för att kunna prestera på din absoluta maxnivå.

Tre M, Mat, Målplanering och Målfokusering
Vikten med en bra tävlingsplanering och målplanering är A och O för att lyckas som ryttare. Här får du hjälp 
och råd av proffsen som har lång erfarenhet inom ämnet. Vår målsättning är att du härifrån kan ta med dig 

några konkreta tips som du och ditt team kan jobba vidare med.

Utan foder, ingen häst! 
Hur ska du utfodra din tävlingshäst egentligen? Vi har samlat foderproffsen för att få svar.

OBS! Tiderna är preliminära och kan komma att ändras
Dagen avslutas med en paneldiskussion där vi går igenom dagens ämnen.

MEDVERKANDE I FÖRELÄSNINGAR & WORKSHOPS
Agria Djurförsäkring  I  Lisen Bratt Fredricson  I  Sylve Söderstrand  I  Andy Svärd  I  Carl Hedin
Stephanie Holmén  I  Svante Johansson  I  Ulrika Bidegård  I  Torstensons  I  Anna Eriksson
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WORKSHOPS
varje event går 2 gånger och håller på i ca 20 minuter. Håll utkik på våra sociala medier för tider.

Framhoppning på bästa sätt  
Du får tips ger sina bästa tips på hur du lägger upp din framhoppning

Uppvärmning inför inridning
Vi ger dig de bästa tipsen på hur du använder minuterna innan inridning, halt och hälsning.

Bangång
Följ med på en bangång! Här diskuterar vi med våra absoluta proffsryttare olika sätt att gå 

tillväga på när man går banan inför start.

Sadel och utrustningsanpassning
En felaktig utrustning kan lätt ställa till med problem och skador hos hästen.

 Experterna från Equality Line guidar oss igenom utrustningsdjungeln.

Förebyggande hälsovård och vanliga skador
Agria Djurförsäkring berättar mer om vilka skador som egentligen är vanligast 

hos våra tävlingshästar. Med tips från våra veterinärer på plats får du hjälp med 
hur du kan förebygga skadorna, bibehålla en hållbar häst och #stoppahältan. 

Transportera på ett säkert sätt
Tillsammans med elitryttarnas hästskötare lär vi oss vad man bör tänka på vid långa 

transporter och resor.

Gör din häst tävlingsfin
Proffsgroomarna visar på hur både en hopp och dressyrhäst görs 

iordning på bästa sätt för att se smashing ut på tävlingsdagen.

Vad ska jag tänka på vid inköp eller försäljning av häst? 
Vi går igenom olika do and don’ts när det kommer till hästköp.

För info och tider gällande workshops se våra sociala medier 
  
    Elmia Scandinavian Horse Show  @elmiascandinavianhorseshow

VARMT VÄLKOMNA TILL 
ELMIA SCANDINAVIAN HORSE SHOW 

10-14 OKTOBER 2018
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