SWB On The Road
- heldag på Strömsholm 9 september!
På valdagen söndagen den 9 september kl 10-15 kommer ”SWB On the Road” till
Strömsholm.
I samarbete med SWB Mälardalen och RS Strömsholm anordnar vi tillsammans en dag som vi
hoppas skall passa både Dig som aktiv uppfödare, Du som är nyfiken på vad SWB gör eller avel i stort
eller smått samt förstås alla ryttare och allmänt hästintresserade. Kom och lär dig vad SWB-domaren,
tränaren och tävlingsryttaren Micke Nolin vill se hos den unga hästen när den löshoppar och låt
SWB-domaren och den framgångsrika uppfödaren Christina Olsson förklara hur hon ser på hästens
exteriör i praktiken och dessutom delar hon med sig av sina tips för hur du väljer sto och hingst till
avel. Vi kommer också att belysa varför SWB har Unghästtest egentligen och Malin Cohlin från
Lövsta Stuteri kommer förklara hur det går till med embryotransfer. Kanske vill du veta mer om den
genetiska defekten WFFS, det kommer SWBs Elisabeth Olsson kunna förklara. Dessutom finns det
möjlighet att lära sig visa häst vid hand – här är det Strömsholms Jonas Johnson som delar med sig
av sina tips! Kanske är du intresserad av att få reda på vilka hästutbildningar det finns på
Strömsholm, då kan du träffa ansvariga för detta på plats. Och missa inte tipspromenaden med fina
priser!
Varmt välkomna till en lärorik och rolig dag på Strömsholm!

Preliminärt program
10.00-11.00 Löshoppning – vad vill domaren se! (Micke Nolin)
10.05-10.30 Att välja sto och hingst till avel (Christina Olsson)
10.30-10.50 Unghästtest – varför det? (Elisabeth Olsson)
11.00-11.20 Häst vid hand (Jonas Johnson)
11.12-12.00 Exteriörbedömning (Christina Olsson)
12.20-12.30 WFFS – vad är det och hur skall man tänka i avelsarbetet? (Elisabeth Olsson)
12.40-12.55 Strömsholms utbildningar
13.00-13.45 Löshoppning– vad vill domaren se! (Micke Nolin)
13.00-13.20 Att välja sto och hingst till avel (Christina Olsson)
13.25-13.50 ET-så här går det till! (Malin Cohlin)
14.00-14.20 Häst vid hand (Jonas Johnson)
14.20-15.00 Exteriörbedömning (Christina Olsson)

