
Hesteliv 2010 

Ny stor hestemesse i Nordsjælland. I samarbejde med FrederiksborgCentret og www.heste-nettet.dk 

arrangerer Equipage som hovedsponsor den største hestemesse øst for Storebælt i dagene  

  

  

19 – 21. November 2010  

  

  

Kom og mød os på denne nye messe, der foregår i FrederiksborgCentret, Milnersvej 39B, 3400 

Hillerød  

  

  

På Stand 2  

  

  

Messens åbningstider  

Fredag den 19.  november 2010 Kl. 13.00 - 20.00 

Lørdag den 20.  november 2010 Kl. 10.00 - 17.00 

Søndag den 21. november 2010 Kl. 10.00 - 17.00  

  

  

Foredrag  

Nyt Hesteliv holder foredrag i samarbejde med Mia Lykke Nielsen om fredagen den 19. november 

ca. fra kl. 16.30 om hestevelfærd.  

  

Foredraget er tænkt som gratis foredrag til messens gæster. Dog skal man i.f.m. tilmelding betale kr. 

25, som indbefatter kaffe/te/vand samt lidt snacks.  



  

Tilmelding skal ske online via heste-nettet.dk.  

  

Foredragsholdere og emner  

Fredag 13.30: Forfatter Anna Thygesen  (Hvordan man får penge og tid til at række, så både 

manden, børnene, chefen, bankrådgiveren og hesten er glade og tilfredse.)  

  

Fredag 14.30: Beslagsmed Jan Krogh (Forebyggelse og behandling af sur stråle - samt lidt om 

muk)  

  

Fredag 15.30: Hestefysioterapeut Claus Toftgaard (Hvordan du med bedre balance på hesteryg 

skaber vejen til bedre præstationer (sammen med yogainstruktør Søs Fejerskov-Quist)  

  

Fredag 16.30: Hestevelfærdsekspert Janne Junker  

(Hestevelfærd og vanrøgt af heste anno 2010.)  

  

Fredag 17.30: Hestedyrlæge Maria Nørgaard (Hestens ryglidelser og sadelproblematikker 

(sammen med sadelmager Brian Rützou)) 

  

Fredag 18.30: Instruktør Eva Lønborg (Den nye alternative holistiske behandlingsform Equine 

Touch, der har positiv indvirkning på alle heste uanset alder, størrelse og anvendelse.) 

  

  

Lørdag 10.30: Hestedyrlæge Maria Nørgaard  ("Den har aldrig fejlet noget" - om køb af hest og 

handelsundersøgelse)  

  

Lørdag 11.30: Instruktør Eva Lønborg  (Den nye alternative holistiske behandlingsform Equine 

Touch, der har positiv indvirkning på alle heste uanset alder, størrelse og anvendelse)  

  



Lørdag 12.30: Mentaltræner Rasmus Bagger (Hvordan kan du bruge dine indre ressourcer til at 

blive en bedre rytter)  

  

Lørdag 13.30: Advokatfuldm. Karen M. Madsen (Hestehandel og de juridiske aspekter i den 

forbindelse.)  

  

Lørdag 14.30: Beslagsmed Jan Krogh (Den daglige hovpleje - særligt om vinteren)  

  

Søndag 11.30: Osteopat Sidsel Sommer (Hvordan man laver rytter-yoga, og derved bliver en 

smidigere og stærkere rytter)  

  

Søndag 12.30: Mentaltræner Rasmus Bagger (Hvordan kan du bruge dine indre ressourcer til at 

blive en bedre rytter)  

  

Søndag 13.30: Hestefysioterapeut Claus Toftgaard (Hvordan du med bedre balance på hesteryg 

skaber vejen til bedre præstationer sammen)  

 


