ALLMÄN INFORMATION för DEMONSTRATION/CLINIC
TÄNK PÅ: HÖR INTE PUBLIKEN kan hela demon 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 till demonstrationer/clinics.
Smärta är både hästens och hästägarens största fiende.
Inga hästar får lov att stå uppstallade i transporter under dagen – arrangör måste anordna adekvat
uppstallning till alla deltagare.
Hingstar emottages ej på allmänna demonstrationer, detta pga. säkerheten.
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 Duallygrimman™ 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.
Lilla Allarp HHH förbehåller sig rätten att ta med upp till tre (3) elever/hjälpredor för dagen.
Ann Lindberg/Lilla Allarp HHH har en fast avgift för demonstrationer/clinics. All information finns
tillgänglig på www.hästpedagogen.se. Det är upp till varje arrangör att själv avgöra vad som är
adekvat pris för deras specifika område. Företaget Lilla Allarp HHH innehar F-skattsedel samt är
momsregistrerat och har företagsförsäkringar för ändamålet. Ann Lindberg är Sveriges enda
Certifierade Monty Roberts Instruktör med rätten att demonstrera & lära ut det traumafria
konceptet Join-Up®.
Avgift för demonstration/clinic ska betalas enligt följande: anmälningsavgift senas 1 månad innan
demonstration/clinic. Resterande betalning senast på dagen för demonstration/clinic om inget annat
är överenskommet. Mer information finns tillgänglig på hemsidan www.hästpedagogen.se
Arrangör står för alla kostnader såsom hyra av anläggning och uppstallning, reseersättning till AL, ev
boende plus mat till AL plus max 3 elever, eventuellt ljud samt övriga kostnader rörande själva
arrangemanget.
AL har den portabla rundpaddocken lastad i en enkelaxlad hästtransport. Det tar max 10 min att
sätta upp den portabla rundpaddocken med 4-5 personer.
Tänk på att underlaget inte får lov att vara halt för hästarna – en ren säkerhetsåtgärd. Om det
behöver vattnas pga dammigt underlag ber vi er tänka på att inte vattna så mycket att underlaget blir
halt.
AL har med sig Duallygrimmor samt böcker och instruktionsdvd till försäljning.
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