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Hur ser Skara Hästland ut om tio år? Det funderade styrelsen på under en strategidag 

måndag 27 januari, och visionerna handlade om träningar på videolänk för Sveriges främsta 

tränare, kunskapscentrum kring hästforskning, en mötesplats för alla som håller på med 

hästar, och ett hästcafé med maskburgare från gödselstacken på menyn…. 

Närmare i tid handlar det dock om två fokusområden: 

− Dels att utveckla anläggningarna Axevallatravet och Skålltorp, där Skaraortens 

Ryttarförening finns, och på olika sätt knyta samman anläggningarna 

− Dels att verka för hästföretagandet och hästsektorn i regionen, genom nätverksträffar, 

genom att lyfta fram medlemmar och anläggningarna, och genom att kommunicera ut vad 

som händer i området samt inom hästsektorn i stort, bland annat inom teknik, innovation 

och hästföretagande. 

Viktigt är också att ansöka om projektmedel, eftersom Skara Hästland inte har någon 

långsiktig finansiering. 

Häståret pågår även under 2020, med följande inplanerat: 

− Torsdagen 13 februari blir det en föreläsning om avel i ett bredare perspektiv, på 

Travskolan, Axevalla. Föreläsare Lennart Gustavsson talar om vilka raser som lämpar sig för 

olika discipliner utifrån sina exteriöra förutsättningar, och om hur avelsvärdering går till och 

varför den görs. Läs mer här och anmäl senast i dag måndag om du inte redan gjort det. 

− En temakväll om hållbar häst arrangeras 10 mars, i källarrestaurangen på Axevalla. 

Föreläsare blir veterinär Annelie Hellström som arbetar med att förebygga problem, 

hästfysioterapeut Torbjörn H Kroon, samt Mikael Theorén, chef för Agria Häst, som berättar 

om de vanligaste skadorna, vad skadade hästar kostar för en verksamhet, och hur 

hästförsäkringen fungerar. Det blir också en paneldiskussion. 

Under mars blir det också en föreläsning om Hästnäringens framtidsspaning. 

Alla medlemmar är sedan välkomna till årsmöte i Skara Hästland måndag 30 mars kl 18 i 

källarrestaurangen på Axevalla. 

Hör gärna av dig med tankar och förslag till oss! Kontaktuppgifter till styrelsen finns på 

hemsidan. 

Hästhälsningar 

Anna Nyberg, kommunikatör för Skara Hästland 

anna.nyberg@skarahastland.se Tel 070 663 13 33 

 

 

 

Senaste nytt finns alltid på 

www.skarahastland.se och på 

Skara Hästland på Facebook. 
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