Välkommen
till kurs med

Angelo Telatin
Plats: Stockholms
Hästklinik (Rosersberg)
1 december 2020
Kl. 16.00 – 19.30

Tema: Hållbar veterinär - hållbar häst i praktiken
Kursen riktar sig till veterinärer med hästverksamhet och djurvårdare/djursjukskötare
Har du träffat på hästar som krånglar till i ditt arbete som veterinär eller under omvårdnaden, t.ex. hästar
som inte kan stå stilla, inte lyfta benet, kan inte injiceras eller klippas? Sådana hästar är inte bara svåra att
undersöka och behandla utan ökar skaderisken både för hästen och veterinärer samt djurvårdspersonal.
Och det kostar mer än nödvändigt! Ta chansen och lär dig, på ett lättförståeligt och underhållande sätt,
varför hästen beter sig så och hur du snabbt och effektivt kan vända oönskade beteenden till något positivt
för att öka säkerheten och den kliniska effekten.

INNEHÅLL:
•
•
•

Lär dig orsakerna till oönskade beteenden som kan uppstå i ett
kliniksammanhang och hur inlärningsteorin är involverad
Vad kan du som kliniker göra? Få objektiva, evidensbaserade
råd och olika verktyg för problemlösningar
Se hur inlärningsteorin tillämpas praktiskt med demonstrationer

Föreläsning/instruktioner (på engelska): kl 16.00 – 17.00
Praktiska demonstrationer med hästar: kl. 17.30 - 19.00
Frågestund och avslutande diskussion: kl. 19.00 – 19.30
Kursavgift (exkl moms) SEK 1200
ANMÄLAN via e-post till Sveriges Veterinärförbund: kansli@svf.se
Vid frågor kring kursens innehåll: Elke Hartmann, Tel 076 832 49 00,
info@equitationsciencesweden.com
Sista anmälningsdag 10 november. Därefter anmälan i mån av plats.

Möt en expert inom problemlösning. Angelo Telatin är docent
på Delaware Universitet i USA.
Han kombinerar vetenskap om
hästens beteende och inlärning
med pedagogisk skicklighet och
framgångsrika erfarenheter som
coach och ryttare.
Angelo är styrelsemedlem i ISES
(Int Society for Equitation Science).
Han kommer regelbundet till
Sverige och har föreläst och tränat
hästar på Specialisthästsjukhuset
Strömsholm, Hästkliniken Romme i
samarbete med Dalarnas Ridsportförbund och på Riksanläggningen
Wången.

OBS. Vi tar hänsyn till de begränsningar som coronarestriktionerna medför. Detta innebär ett max antal deltagare på 30.
Vi sprider ut oss under föreläsningen och de praktiska övningarna sker i ridhuset och i små grupper inne på kliniken.

