Välkommen till
Skånsk Hästnäringsdag 2019
En spännande och intressant branschdag för hästnäringen med föreläsare och utställare.
Torsdagen den 19 september, Lilla ridhuset Flyinge
Dagens program:
08.30

Dörrarna öppnas, vi bjuder på morgonfika

09.30 - 10.00

Hållbart hästföretagande - Carl Dyrendahl, LRF Häst

10.00 - 10.30

Hästen, lagen och juridiken - Erika Erlandsson, Juridika

10.30 - 11.30

Speed dating med utställarna

11.30 - 13.00

Lunchpaus, specialpris i Flyinges restaurang för alla deltagare, lunch 90 kr.

13.00 - 13-30

Vad kostar en halt eller sjuk häst din verksamhet? - Nina Dalheim, Agria

13.30 - 14.00

Hur förebygger man hälta? - Anne Haglund, Saxtorpkliniken

14.00 - 15.00

Paneldebatt* - har underlaget på banan betydelse för hästens hållbarhet?

Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling: Europa
investerar i landsbygdsområden

Välkommen, lyssna och mingla, få bra idéer och skapa kontakter.
Skånsk hästnäring är stor, tillsammans är vi starka!
Deltagaravgift 300:- inkl morgonfika.
Boka ditt deltagande via info@hasteniskane.se
ange om du vill ha faktura eller betala med swish i dörren.
Vill du vara med som utställare och presentera dig för den skånska hästnäringen?
Utställaravgift 500:- inklusive lunch för en person.
Utställarna presenteras efterhand på Facebook - Hästen i Skåne
Boka din utställarplats på info@hasteniskane.se
*I panelen:
Aminda Ingulfson: Forskningsassistent på SLU inom biomekanik på häst. Civilingenjör i teknisk matematik på
LTH, har gått beridarprogrammet på Flyinge med inriktning fälttävlan och har varit stipendiat på Flyinge.
C-tränare i dressyr, hoppning och fälttävlan, har jobbat som lärare på Flyinge på gymnasiet och unghästprogrammet.
Bedriver egen verksamhet och utbildar fälttävlanshästar, har tävlat 3* fälttävlan med placering, 135 cm hoppning
och Intermediaire I dressyr.
Markku Söderberg: Verksamhetschef på Lunds Civila Ryttarförening. Diplomerad Beridare och B-tränare i hoppning.
Ordförande i Svenska Ridsportförbundets Ridskole- och Utbildningssektion, ordförande i Skånes Ridsportförbundets Hoppkommitté och ledamot i valberedningen. Jag driver egen verksamhet inom utbildning av hästar
och ryttare sedan 1992. Var chefstränare i Finska Ryttarförbundet för olympiska grenarna 1999-2002.
Har tävlat flertalet hästar i svår hoppning internationellt samt utbildat och visat hingstar på bruksprov.
Jens Fredricson: Stallmästare och hopplärare på Flyinge. A-tränare och Sveriges mest framstående unghästutbildare.
Jens var en av initiativtagarna till Unghästutbildarlinjen på Flyinge som avser att skapa ett tydligt system med syfte
att ta fram framstående sporthästar och skolhästar av god kvalitet.

