ALLMÄN INFORMATION för DEMONSTRATION/CLINIC med
HÄSTPEDAGOGEN ANN LINDBERG 2019
TÄNK PÅ: HÖR INTE PUBLIKEN kan hela demonstrationen bli förstörd – var noga med att
ha detta ordnat.
Väder och Vind är ingenting vi råder över – för publiken och hästarnas skull ska
demonstration/clinic vara inomhus.
Tänk på att alla hästar måste vara fullt fysiskt friska. Hästar med uppvisande hälta får ej vara
med under clinicen och träning kommer att avbrytas om hälta syns under lektionen.
Det rekommenderas att inbjuda veterinär, equiterapeut eller liknande
demonstrationer/clinics. Smärta är både hästens och hästägarens största fiende.

till

Inga hästar får lov att stå uppstallade i transporter under dagen – arrangör måste anordna
adekvat uppstallning till alla deltagare.
Hingstar emottages ej på allmän demonstration, detta pga. säkerheten. Om önskan finnes kan
detta diskuteras.
Det är hästägaren själv som handhar hästen till och från rundpaddocken om inte Ann Lindberg
med personal överenskommer annat.
Alla hästar måste vara försäkrade pga. att det är hästens försäkring som gäller om något/någon
skadas på anläggningen.
Hästägare är ansvariga för vattning och fodring av sina hästar under dagen.
Alla hästar som deltager i demonstrationer/clinics kommer att ha DuallygrimmanTM på sig
under arbetet i rundpaddocken och ev. vid ledning till och från stallet. Inga stigbet eller kedjor
används.
En demonstration/clinic är en visning av hästens tysta språk och hur man lägger upp sin träning
i det traumafria konceptet via Join-Up® - demonstration/clinic är inte en ”Quick Fix” där
eventuella problem löses över en dag eller två.
Alla som handhar hästar under demonstration/clinic måste bära hjälm.
Inga slag, skrik eller tillhyggen får eller kommer att användas under demonstration/clinic –
inget av detta får förekomma utanför rundpaddocken heller – om hästägare känner oro för att
leda sin häst mellan rundpaddock och stall ombeds hästägare meddela detta vid ankomst.
Säkerheten är det högst prioriterade under alla omständigheter – Ann Lindberg med personal
avgör om någon häst inte ska deltaga eller fortsätta arbetet under en demonstration/clinic.

Om veterinär är på plats avgör denna före Ann Lindberg med personal om häst EJ ska deltaga
på demonstration/clinic.
Det är oftast mest intressant för publiken att sitta runt om rundpaddocken – upp till 60 personer
kan utan problem sitta runt om på två rader.
INGA HUNDAR får vara med inne på demonstrationen – de kan reagera instinktivt och störa
hästen och de som arbetar med hästen i rundpaddocken.
Det är alltid uppskattat med kaffe & kaka alternativt mackor/varm mat försäljning till publiken
och på så sätt kan förening tjäna lite extra.
Ann Lindberg förbehåller sig rätten att ta med 2 medarbetare för dagen. AL står för eventuella
kostnader för dessa.
Anmälningsavgift ska erläggas senast 15 dagar efter bokad demonstration. Överenskommen
demonstrationsavgift ska erläggas senast 5 dagar efter demonstrationsdag.
Hästpedagogen Ann Lindberg, Ynglingarum 6179, 243 73 Tjörnarp
Mobil: 070-6263225. Email: hastpedagog@gmail.com

