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k a rla nder

”Hästen i Sverige” är temat för årets medlemsresa 30 september – 1 oktober 2017.
Om Du svarar ja på en eller flera av följande frågor bör Du
delta i årets medlemsresa.
Jag vill veta mer om:
• svensk galoppsport – ”hästsportens formel 1”?
• klassisk ridkonst och lära känna lusitanohästen?
• avel och uppfödning av den svenska varmblodshästen?
• hur man lär sig samspela med hästar?
• hur man tar fram en häst i svår dressyr?
Jag vill dessutom bo förstklassigt och njuta av härliga måltider.
I så fall bör Du absolut följa med på årets medlemsresa,
som startar den 30 september klockan 08.00 på Riddargatan
13 i Stockholm (Armémuseet) och slutar på samma plats den
1 oktober omkring klockan 18.00.
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Nästa dag besöker vi Eva Gudmundsson på Vikbolandet, en
av våra mest framgångsrika uppfödare av svenska varmblodshästar. Eva och Bo Slättsjö guidar Dig genom svensk avel och
uppfödning.
Efter lunch på trevliga Stavsjö värdshus besöker vi Liane
Wachtmeisters dressyranläggning Fjällskär i Stigtomta, utanför Nyköping, där får Du först en lektion om hur man skapar
en god relation till en häst av ”hästmannen” Anders Eriksson.
Sedan kommer Liane Wachtmeister, en av våra framgångsrika dressyrryttare, eller någon annan duktig dressyrryttare, att
berätta om hur man utbildar dressyrhästar från lätt klass till
Grand Prix – tre hästar på olika nivåer.
Vi är åter på Riddargatan 13 i Stockholm cirka klockan 18.00
den 1 oktober. Värdar är Olof Karlander och Bo Slättsjö.
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av r esa : Lördagen den 30 september kl 08.00 från
Riddargatan 13, Stockholm (Armémuseum). Vi är åter
söndagen den 1 oktober på samma plats cirka kl 18.00.

Vi besöker först nya galoppbanan Bro Park, där Ulf Hörnberg,
VD i Svensk Galopp, talar om ”Ny energi i galoppsporten” och
visar den nya galoppanläggningen. Efter kaffepaus träffar vi en
av Sveriges mest framgångsrika galopptränare, Patrick Wahl,
som visar hästar, hästens utrustning och berättar om hur man
tränar en galopphäst.
Vi fortsätter därefter till Sparreholms Slott, där vi äter lunch
på hästcentret. Därefter får Du en förevisning i teori och praktik
i klassisk dressyr av Malin Hellstedt. Bli bekant med Portugals
stolta kulturarv Lusitanohästen, var med om en riduppvisning
av Sparreholms showgrupp och besök vagnmuseet.
Vid Bråviken ligger prins Carls – en gång i tiden sekundchef
på K1, ordförande i Svenska Röda Korset med mera – och prinsessan Ingeborgs sommarresidens, Villa Fridhem från 1909.
Där bor vi förstklassigt och intar en trerätters middag.
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pr is :

Per person i dubbelrum 4 350 kr, i enkelrum 4 650 kr.
Observera att enkelrummen är få. Det är säkrast att
komma med om ni är två som delar rum. I resan ingår alla
kostnader inklusive vin eller annan måltidsdryck.
så h ä r a nm ä ler du/ni er till r esa n : Fram till
och med den 20 april kan Du/ni anmäla er på mejl till:
monica.esterling@beridnahogvakten.se eller ringa
till kansliet 08-667 77 30.

Om det är fler anmälningar än platser kommer vi att lotta
ut platserna. Information om Du får plats skickas så snart
som möjligt därefter.
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