Kära Hästägare,
Tack för ditt visade intresse att anmäla
din häst till kommande

Monty Roberts
Join-Up Demonstration
foto: Gabriella Schultz

Vi ber Er att noga läsa igenom följande information
Uttagnings/Demohästkriterium.
Om din häst uppfyller önskemålen ber Vi dig fylla i
anmälningsblanketten och återsända den till oss.

Ansvarig för Monty Roberts Tour
är Sveriges enda USA certifierade
Monty Roberts instruktör

Vi påbörjar uttagningarna efter 1 februari 2008.
Vi kommer sedan att kontakta Dig om Din häst är en av de 10 -15
som ombedes komma till våra uttagningsgallringar.

ETC - Equus Training and
Communication

Ann Lindberg

www.equustc.se

SKICKA TILL:

ANN LINDBERG
Hjortholmen
274 94 SKURUP
eller maila till: demohast@montyroberts.se
Behöver Du prata med oss? Ring hästansvarig
Ann Lindberg 0410 - 281 96

Monty förklarar uttagningsprocessen
för Demonstrationshästar
När jag ska välja hästar till mina demonstrationer är min allra första
prioritering att jag inte har någon personlig kontakt med vare sig häst,
hästägare eller de som rekommenderar hästen. I varje land ﬁnns en
representant som tar hand om allt från anmälningar till inbjudningar
till demonstrationsdagen.
Vi har alltid 4 kategorier av hästar som
vi har med på demonstrationerna.
Första kategorin är ”Start” hästen,
dvs. inridningshästen - en sund,
frisk häst som aldrig har haft sadel

eller ryttare på ryggen. Vi brukar
alltid välja en unghäst av den ras
som är mest känd i landet.
Den andra kategorin är de som
ägarna har problem med från
marken. De som t ex biter, sparkar,
en häst som inte kan fångas, som
försöker slita sig och springa ifrån
när man försöker leda den. Här
räknas också in de hästar som ”ser
spöken” och blir farliga och kanske
är huvudskygga eller inte går att
klippa eller sko.
Den tredje kategorin är hästar
som har problem vid ridningen.
Här är det ofta bockning
och stegring som är det
största problemet.
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foto: Okänd

Men även hästar som skenar iväg
vid uppsittning eller ridning.
Den fjärde kategorin är reserverad
för hästar som har svårigheter att
lastas i transporter. Många av dessa
hästar rids till demonstrationerna.
Vi försöker alltid bjuda in 2 hästar
för varje kategori att välja från och
det ﬁnns många anledningar till
detta, jag återkommer till dessa.
På alla demonstrationer träffar jag
hästägarna under eftermiddagen
(om showen är på kvällen annars
före lunch). Jag förklarar hur
kvällen är upplagd och jag frågar
alla om deras hästar är friska och
ohalta. Jag frågar om någon häst har

fått någon medicin eller lugnande
medel de senaste 24 timmarna och
jag berättar för dem att deras hästar
ska visas upp i rundpaddocken ca
3 minuter var. Jag berättar också
för alla hästägare att OM deras
häst kommer med ska ägaren själv
berätta för publiken om sin häst
och att det är viktigt att alla berättar
samma historia på kvällen inför
publik som de berättat för mig och
veterinären under dagen.
Jag går inte i närheten av någon
häst vid denna gallring och jag
sitter utanför rundpaddocken
tillsammans
med
veterinär
och
hästägare
under
tiden
hästen är i rundpaddocken.
Jag använder mig av ett graderingssystem som är utarbetat på ett sätt
så att jag kan välja ut de hästar som
passar bäst i utbildningssyfte för
min publik och samtidigt kan hjälpa

Vid dessa gallringar är det ofta
som folk frågar mig varför jag inte
bara ber en av varje kategori att
komma så att alla kan komma med.
Detta anser jag hade varit mycket
ansvarslöst från min sida. Det är
så många gånger som hästar inte
kommer alls fast de har anmälts.
Tänk om en häst var utvald till en
av kategorierna och sen inte kunde
komma! Då hade publiken bara fått se
3 kategorier när vi lovat 4! Vi har haft
hästägare som anmält sina unghästar
för inridningskategorin, och när
de kommer är hästen en C-ponny,
alldeles för liten för min ryttare! Som
alla förstår hade detta inte blivit en
speciellt bra demonstration. Inför
varje demonstration är där alltid en
eller två hästar som veterinären säger
inte får vara med pga ohälsa eller
hälta. Det är oftast pga hälta men
kan lika väl vara pga att hästen är för
mager, har sår eller hosta.

foto: Charlotte Kulneff

ägarna med nycklar och verktyg för
hur de kan träna vidare. Veterinären,
som sitter med mig och ägaren, tittar
igenom hästen och kommenterar ur
en veterinärmedicinsk synvinkel –
för att garantera att hästen är frisk och
ohalt. Direkt efter att vi sett alla hästar
pratar jag igen med alla hästägare och
berättar vilka hästar som ska vara
med på demonstrationen.

Jag kommer ihåg en demonstration
vi hade i Verden, där en häst blev
uttagen till kvällen. Vi lät bara
hästen trava på förmiddagen när
vi intervjuade hästägaren. Under
kvällens demonstration bad jag
hästen galoppera en kortare sträcka
och då visade sig att hästen hade
svåra andningsproblem. Så idag
låter vi alltid hästen både skritta,

trava och galoppera när vi
undersöker dem inför demonstrationerna och veterinären lyssnar
alltid på hästarnas andning.
Jag har aldrig använt en häst som
veterinären avrådit mig från att
använda. Jag har heller aldrig
använt en häst som vi misstänkt
har haft någon typ av medicin i
kroppen. Jag har aldrig använt
mediciner på hästar som varit med
på mina demonstrationer och med
det heller aldrig bett någon i min
organisation ge någon häst medicin.
Jag har mitt namn och rykte att leva
på, och utan det, har jag ingenting.
Under min tid på California State
Polytechnic University studerade
jag inverkan av lugnande och
annan medicin på hästar i träning
och det är alltså mer än 40 år sedan
jag kom fram till att det varken är
nödvändigt eller effektivt på något
sätt.
Jag älskar att arbeta med hästar och
jag har alltid fantastiskt roligt när
jag försöker öka deras prestationer
och hjälpa dem genom deras
problem – fast det inte är mina egna
hästar. Jag vill kunna ge hästägarna
nycklar och verktyg och en chans
att kunna fortsätta arbeta med sina
hästar när jag har åkt hem. Jag
rekommenderar alltid hästägarna
att försöka i största utsträckning
att arbeta så som jag har gjort med
deras hästar på demonstrationerna
och att de ber om tips och råd och
uppbackning från mina instruktörer
i deras område.
För de hästar som varit med på
demonstrationerna
försöker
jag alltid svara på frågor via
antingen telefon, brev eller email
till hästägarna om de har några
efteråt.

- Monty Roberts

Kriterium för uttagning
Till MONTY ROBERTS Demo
Montys mål på en demonstration är att illustrera sin träningsteknik genom att introducera en hästs FÖRSTA
sadel, träns och ryttare ELLER att arbeta med problem hästar. Det är mycket viktigt att de hästar som väljs
ut kan på bästa sätt demonstrera Montys teknik. Montys erfarenhet har visat att publiken önskar se olika
typer av hästar, det vill säga de raser som är kända i landet.
De hästar som väljs ut behöver ha olika typer av
erfarenhet. De bör inte komma från samma ägare, å
andra sidan uppmuntras ägare att anmäla de hästar
som passar kriterierna.
Det är vanligt att många anmäler sina hästar till en
Demonstration. Första uttagningen sker via Era
anmälningar. 10-15 hästar kommer att ombes inﬁnna
sig på utagningsgallringen .
Hästägare skriver in sig vid ankomst hos
Monty Roberts personal innan urlastning.
• Hästägare ombes också fylla i
ansvar/skadeståndsskyddsavtal.
Monty Roberts och hans personal kommer att ha ett
möte med alla hästägare, när alla hästar har anlänt
och är inskrivna. Efteråt kommer uttagningen att
börja i rundpaddocken i Arenan. Endast en häst
åt gången kommer att beﬁnna sig i rundpaddocken.
Inga hästar får lämnas i transporten!
Under
uttagningen
kommer varje häst att bli
inledd av Monty Roberts
personal
tillsammans
med Er ägare och
kommer att visas upp
ca 5 minuter för Monty
som sitter UTANFÖR
Rundpaddocken.
Monty Roberts kommer
att vilja ställa frågor till
hästägaren under tiden
för att på bästa sätt välja
de som passar att ha
med i Demonstrationen.
När alla hästar visats
kommer Monty Roberts
att plocka ut de 5 hästar som ska vara med på
kvällen.
DET FINNS INGEN GARANTI ATT EN ÄGARES
HÄST SKA KOMMA MED.
De hästar som blivit uttagna stallas upp och de hästar
som inte ska vara med får åka hem. Vi gör vårt yttersta

att hjälpa alla som kommer till demonstrationen
– prata med oss och Monty Roberts när Ni blir
intervjuade.
Det ﬁnns inga dumma frågor i vår värld!
Om Du är en långväga gäst, meddela detta!
Då behövs kanske uppstallning ordnas till efter
showen. Alla hästar med lastproblem får hjälp
med lastträning och lastning under dagen.

Har din häst kommit med i showen?
Då sitter du intill rundpaddocken medan Monty
arbetar med din häst, Monty kommer att vilja prata
via mikrofon med ägare under tiden han arbetar med
hästen. Efter avslutad Demonstration kommer alla
hästar att åka hem och Monty med personal kommer
att organisera så att lastning och lämning sker på
bästa möjliga sätt.
För varje häst som kommer till uttagningen delas
TVÅ biljetter ut.
Hästägare ska själv ha
med sig:
VATTENHINK
GRIMMA &
GRIMSKAFT samt
FODER och HÖ
för varje häst.
Alla hästägare kommer
att ombes fylla i ett
ansvars/skadeståndsskyddsavtal.
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Monty med personal ﬁnns för Er under denna
Demonstrationsdag. Det är mycket som händer och
många som kommer och det är vårt mål att kunna
ﬁnnas där för Er alla. Ni får en utförlig namnlista och
program med tider osv tillsänt Er om Er häst kommer
med till första uttagningen.

Kriterium för uttagning
Till MONTY ROBERTS Demo
KRITERIUM FÖR
DEMO HÄST ”STARTER”
Följande guidelinjer gäller om huruvida en häst passar under kategorin inridningshäst
1) Hästen måste vara bosatt i Sverige, ohalt, fri från skador eller sjukdom, fullvärdig vaccination,
försäkrad och ha full syn på båda ögonen. Häst ska ej ha blivit skodd eller verkad senast 6 dagar innan
Demonstrationen.
2) Häst får EJ VARA LÄGRE ÄN 1.45 I MANKE (islandshästar exkluderat!)
3) Monty startar lika många ston som valacker och hingstar men i Demonstrationer föredrar Monty
hingstar och valacker. Detta är på grund av stonas brunstcykel, hon kan vara ur brunst på uttagningen
på förmiddagen men gått in i brunst på kvällen.
DETTA BETYDER DOCK EJ ATT MONTY INTE VÄLJER ETT STO FÖR DEMONSTRATIONEN!
4) De hästar som passar bäst som ”starters” är hästar i åldern 24 – 40 månader som har fått en normal
uppväxt med andra hästar och kan ledas, stå för hovslagare och veterinär.
5) Inridningshästen ska under Demonstrationen introduceras till sin FÖRSTA SADEL OCH
RYTTARE!

KRITERIUM FÖR
DEMO HÄSTAR ” REMEDIAL”
Följande guidelinjer gäller huruvida en häst passar under kategorin problemhäst.
1) Hästen måste vara bosatt i Sverige, ohalt, fri från skador eller sjukdom, fullvärdig vaccination,
försäkrad och ha full syn på båda ögonen. Häst ska inte ha blivit skodd eller verkad senast 6 dagar
innan Demonstrationen.
2) Har Ni funderingar om huruvida Er häst kommer att reagera på stor publik och/eller att ledas på
öppna ytor, kontakta oss!
3) Hästen kan ha typiska problem så som; bockar under ryttare/sadel, stegrar sig med ryttare, sparkar
ohämmat med fram och/eller bak, går inte att fånga, står inte stilla vid uppsittning, huvudskygg, inte
går att klippa eller spraya med sprayﬂaska, går inte att verka/sko, paniskt rädd för plastpåsar, paraplyer
cyklar eller på annat sätt livrädd, omöjlig att lasta, blivit longerad på en lina etc.
4) Problemhästen får inte på något sätt ha ont. Vid uttagningen kommer veterinär, kiropraktor samt
hovslagare att besiktiga hästen. Förbered hästen på bästa sätt genom att själva gå igenom dessa bitar.
5) Alla hästar måste ha veterinärintyg om häst fått lugnande inför resan och i så fall eventuellt komma
till arenan kvällen före Demon – blodprov kommer att tas.
INGA spår av Plegisil, Domesedan eller annat preparat av lugnande får förekomma!

ANMÄLAN TILL
MONTY ROBERTS 2008
Jag anmäler min häst som
” STARTER ”
” PROBLEMHÄST ”
HÄSTINFORMATION:
Namn
Ålder
Kön
Mankhöjd
Ras
ÄGARINFORMATION:
Namn
Adress
Tel hem
Tel arbete
Tel mobil
Email adress
Avstånd till Showen
BESKRIVNING AV DIN HÄST:

Vänligen beskriv din häst/hästar så utförligt som möjligt.
Det ﬁnns ingen ”för lång” beskrivning av Er häst – behöver Ni mer papper så fyll bara på!
Anmäler Du en unghäst beskriv hur hästen växt upp, eventuell träning och för vad och hur inklusive
eventuella små problem som uppstått.
Anmäler du en ”problem” häst beskriv i detalj hur problemet/problemen uppstått, vad som försökts
att göra för att rätta till problemet/problemen, hur alvarligt problemet/problemen ter sig, hur länge
problemet/problemen funnits etc. Alla hästar måste gå att leda i grimma och grimskaft i kommande
miljö.

