Så är vår vecka med Monty över!
En intensiv vecka med fantastiska hästar, underbara hästägare och ett väloljat Team som mött
en mycket uppskattande publik från söder till norr!
Läs "nöjda röster"->
Vår vecka började torsdagen den 1 maj då alla flög in till Sverige och mötte upp i
Helsingborg. Stuteri Wipp och Ann Lindbergs lilla projekt Marvel fölade samtidigt som
Monty steg på planet till Sverige och hingstungen får naturligtvis heta
Wipp Mr Roberts och kallas för Monty!

Fredagen 2 maj kom Peter Ljungberg upp med sin All Dun Working som Monty provred
med Ulla Håkansson och Llidro medan vi kollade ljudet! Tack Magnus för bra jobb!

På kvällen gjorde vi en Western special på Bökeberg tillsammans med Lucky Rider och Peter
Ljungberg! Monty startade en unghäst, arbetade med en unghäst där inridningen gick fel och
avslutade det hela med en häst som är omöjlig att lasta. Frågan kommer naturligtvis alltid upp
när det gäller det sistnämnda. Hur kommer hästen till demon? Monty har hållit
demonstrationer inför nästan 1 miljoner människor världen över och vi har alltid svårlastade
hästar med just för att det är ett av de största problemen vart vi än kommer i världen. Många
hästar rids till demonstrationerna, andra får komma dagen innan så att man har ”hela dagen på
sig”. Ett fåtal hästar ges lugnande för att kunna transporteras till demonstrationerna och då
måste veterinär vara närvarande och skriva intyg så att vår veterinär ser vad hästen fått för
substans och att det går rätt till. Dessa hästar ska alltid komma dagen innan så att inga droger
förekommer i hästen under demonstrationen. Vi läser med jämna mellanrum på Forum att vi
rekommenderar att hästägare ska ge sina hästar lugnande för att komma – det kan inte vara
mer fel! Monty Roberts tar totalt avstånd från droger till hästar och hästträning. Ofta är vi
behjälpliga per telefon för de svårlastade hästarna till våra demonstrationer och vi kan mycket
väl rekommendera att man hyr in en stor lastbil för att kunna transportera hästen –
Säkerheten framför Allt! Se även klipp från Almare Stäke
t

Lördag 3 maj En fantastisk dag med intensiv hästtuttagning, någon häst var inte riktig fräsch
så den fick muntlig hjälp av oss och vår veterinär. tack Mikael Svedberg för bra jobb!l
Publiken fanns på plats redan på morgonen för att följa hästuttagningen och se hur vi väljer
hästar. Det är inte de lättaste hästarna som går vidare till demonstrationen på eftermiddagen
utan de som bäst visar publiken hur man går till väga när man talar Equus!
Ulla Håkansson och Monty gjorde en riduppvisning tillsammans som var mycket uppskattad
och visade likheter mellan klassisk ridning och western! Ja det var en dag för utbildning,
problemlösning, kommunikation, Equus, frågor, SVAR! Monty stannar alltid vid sitt
signingbord till siste man lämnat byggnaden! Nu är det dags att packa allt inför vår bilresa till
Stockholm på söndagen. Reportage i Helsingborgs Dagblad Läs mer->

Måndag 5 maj stundade SG och STC:s special demonstration för Trav & Galopp Sverige.
Det vari fantastiskt kul att träffa ungdomarna inom detta gebit – de är ju framtidens
proffstränare! Men vi undrar lite över deras kunskap om klockan 100 pers kom försent... Men
alla kom in och Monty hade en hektiskt kväll på Almare Stäket och nöjda lämnade publiken
arenan medan Teamet lasttränade de sista hästarna. Ingen åker hem utan att fått hjälp!
Läs mer i
Scandinavisk galopp "Monty Roberts imponerande"
"Cassie broncar inte längre"->
Tv-reportage om Almare Stäket Se TV ->
Tisdag 6 maj och vi kunde ta en extra sovtimme innan det bar av till Beridna Högvakten och
K1 i Stockholm. Inbjudan hade vi fått från Blå Stjärnan och det kom sig bara av en händelse
att jag och Madeleine träffades på HästVästerås och tog en fika ihop, världen är liten och
Join-Up gör sig gällande oavsett vart man är! En lärorikt guidetur av "JP" som visade de
nybyggda stallarna och alla finesser. Mycket uppskattat av Teamet. Monty avslutade med en
demo med hästen Valle som var "Spooooky" Monty instruerade mig, certifierade instruktören
och Sverigepromotorn Ann Lindberg utanför rundpaddocken, Valle var tveksam först men
vandrade med mig över presenningar som han aldrig gjort annat efter att 30 min tidigare velat
hoppa över rundpaddocken vid åsynen av en plastpåse... Vi var alla tagna! Hovstallmästare
Mertil Melin tackade för besöket och önskade oss välkomna tillbaka!

Onsdagen 7 maj var det dags att vara på plats i Skåne igen för vårt Corparate Events med
Eon! Monty ska höll ett föredrag om Ledarskap & Kommunikation, startade en unghäst till
sin första sadel och ryttare och sen fick de blivande VD:arna få prova på att göra Join-Up.
Som sagt, Join-up gör sig gällande oavsett vem man är!
Torsdag 8 maj bar det av till Örebro, närmare bestämt Kvinnersta Gymnasiet som vann
Montys utmaning om Säkerheten & Hästen i Fokus! Jösses, så duktiga flickorna var! Man blir
så stolt och det var jättekul att träffa dem. Monty höll en föreläsning och sen fick flickorna få
arbeta med sina hästar i rundpaddocken. Hästfocus fanns på plats!
Fredag 9 maj drog konvojen att ”till norr”! Vi anlände till Umeå där Eva-Lisa och Camilla
hade utarbetat värsta resplanen och organiserat allt som världsvana reseledare! Det första som
hände var att Ann Lindberg fick en liten överraskning i form av en Barockridningslektion av
Ewa Jälmbrant!
Vi andra var publik och fick en liten guidning i närområdet och hälsat på Ewas fina hästar!
Lördag 10 maj var vi och klappade älgar på Älgens hus! Dom luktar inget!!!
Det känns helt otroligt att få stå mitt bland 5 älgar med Monty, som heller aldrig klappat en
älg, men som gjort Join-Up med hjortar! Monty bjöd på födelsedagmiddag på kvällen och fick
en Ren - Sweet Face - i födelsedagspresent av Eva-Lis och Tobbe!!
Tv-reportage om Älgens Hus Se TV ->

Söndagen 11 maj fyllde vi Hippologum. Den förra gången det hände var Kyra Kyrklunds
clinic! Detta trots stora tävlingar på annan ort! 16 hästar hann vi med under dagen, Monty
jobbade så vi andra hade svårt att följa! Återigen var det en dag för utbildning,
problemlösning, kommunikation, Equus, frågor, SVAR! Alla fick råd och hjälp och sen ja,
sen var det slut.
Vi lämnade Eva-Lisa, Tobbe och Camilla i Umeå, Monty åkte till USA för ett par dagar innan
han ska till Holland, Stina åkte tillbaka till Danmark, Sam till England, Adrien till Frankrike,
skåningarna till Skauneland, Lotta till Stockholm och många av oss träffas igen på demon i
Frankrike i juni, Ungern i juli, Australien i augusti och England i sept./oktober.
Med förhoppning att vi ses någonstans i Sverige på kurs eller föreläsning
JOIN-UP AND HAVE FUN!

