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Året börjar närma sig sitt slut och vi i LSVET-styrelsen vill passa på att önska våra 

medlemmar en god jul och ett gott nytt år. Året som gått har varit händelse fyllt med arbete 

kring vidare utbildningen, som för övrigt ska vara i full gång. Går du den hör då gärna av 

dig till oss! Den 18e december klubbades även att kåren sjukgymnaster byter namn till 

fysioterapeut vilket ger oss inom djur en utmaning då det är en stor yrkesgrupp inom 

rehabilitering på djur. Huruvida titeln fysioterapeut skyddas även på djur vet vi inte riktigt 

än utan detta är under utredning. Vi i LSVET har dock stora förhoppningar om detta och 

jobbar på med att anpassa LSVET efter detta.  

Vi vill passa på att än en gång tacka våra gamla styrelsemedlemmar Biggan Lungberg, 

Marie Christensson, Charlotte Orrfors och Lena Weber för deras arbete under åren i 

styrelsen och de hjälp vi fortfarande får av dem.  Ni är en otrolig tillgång och vi är 

tacksamma för att ni vill engagera er. 

Vi vill självklart även passa på att tacka vår medlemmar för all input vi får av er och alla 

härliga diskussioner på våra träffar och utbildningar! Utan er hade de inte varit lika bra! Ni 

ger oss tips och inspiration, kommer med förslag till förbättringar och idéer kring 

kommande arrangemang.  

Nu tar vi lite julledigt och laddar inför 2014, men namnbyte, fortsatt arbete med 

behörigheter, vidareutbildningen och spännande aktiviteter för er medlemmar m.m.  

Vi ser fram emot ännu ett år som styrelse för LSVET, och ännu ett tack för år 2013. 

 // LSVET styrelsen 

Styrelsen tackar för år 2013 

AKTIVA LISTAN! Nu är det dags att se över kontaktuppgifterna på aktiva listan inför det 
nya året! För att få vara med på listan ska du vara medlem i sektionen och jobba aktivt med 
sjukgymnastik för djur i valfri omfattning. 
 
Informationen vi behöver från dig är: 
*För- och Efternamn. 
*Godkänd eller icke godkänd av  
jordbruksverket för arbete inom djurens  
hälso- och sjukvård. 
*Vilket djurslag du arbetar med. 
*Telefonnummer.  
*Mailadress.  
*Länk till hemsida. 
*I vilket geografiskt område du arbetar. 

Anmälan till listan eller önskemål om 
ändringar av befintlig information mailar du 

till: 
 johanna.wahlund@hotmail.com  

I ämnesraden skriver du "AKTIVALISTAN". 

2 

mailto:johanna.wahlund@hotmail.com


Styrelsen  
     2013 
 

Ordförande: 
Cajsa Ericsson 
 
Vice ordförande: 
Jenny Persson 
 
Kassör: 
Jennie Häggkvist 
 
Sekreterare: 
Lina Karlsson

Vice sekreterare: 
Martina Israelsson 
 
Ledamöter: 
Johanna Wahlund 
Sofie Hansson 
Ann-Catrin Ljusberg 
 
Suppleanter: 
Pernilla Stenfeldt 
Carina Bäckström 
Charlotte Dillner 
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Ibland är det verkligen tur att Facebook finns. Tack vare det fick jag se att denna dag skulle 

genomföras. Jag anmälde mig snabbt, kanske egentligen innan jag tänkt igenom det hela. 

Jag menar, Broknäs var ju inte direkt nästgårds för mig som bor mitt i Värmland. Men som 

jag sa, tur att Facebook finns. Tack vare diskussionen där så var vi ett gäng LSVET:are som 

stämde träff vid Centralstationen i Stockholm och hade möjlighet att åka tillsammans ut 

till Broknäs med vår eminenta chaufför Sanna i hennes 7-sitsiga bil. För mig som aldrig 

varit med på någon aktivitet med LSVET så var alla nya bekantskaper. 

Dagen på Broknäs började med fika vid 9 på morgonen. Efter en stund med småprat och 

presentationer tyckte vi det var dags att dra igång dagens aktiviteter. 

Det började med att Carolina Fransson föreläste om teorin kring long reining (långa 

tyglar). Utrustningen som används vid long reining är träns, med eller utan bett, och ett 

par tyglar på ca 6,5 meter för stor häst. (Går lika bra att använda en grimma som sitter 

ordentligt). Innan man börjar med long reining är det viktigt att veta om hästen klarar att 

ha tyglar på kroppen samt om den tolererar att ha en person gående vid bakbenen.  

Frågorna från oss åhörare var många och vi kände alla att nu ville vi se hur det fungerar i 

praktiken. 

Annika, en kollega till Carolina, fanns på plats i ridhuset med sina två hästar. Lippizaner-

damen(?) och varmblodstravaren (har glömt vad hästarna hette) som båda är tränade med 

long reining. Hon visade lite praktiskt hur det går till med long reining på båda hästarna. 

Efter det bröt vi för lunch och ytterligare diskussioner och småprat förgyllde pausen. 

När lunchsalladen intagits var det dags att få prova på själva. Vi hade Annikas två hästar 

samt ytterligare två hästar. De var helt oskolade vad gällde long reining. 

Vi delade in oss i två grupper och varje grupp hade en ”long reining-häst” samt en oskolad 

häst. Carolina och Annika hade hand om varsin grupp. Vi fick på detta sätt både lära oss 

hur vi ska börja med long reining på en ”ny” häst samt även prova hur det är att ”long 

reina” en van häst. Intresset var högt och alla ville prova på och frågorna var många till 

Annika och Carolina.  

 

Fortsättning på nästa sida… 
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Fortsättning LSVET internutbildning… 

Senare under eftermiddagen var det dags för sadelmakarmästare Rolf Stenberg att prata 

om sadelutprovningar. Han påtalade vikten av att en sadel passade bra på hästen, att den 

inte skulle vara för låg vid manken och ge ett jämt tryck över ryggen. Han tyckte även att 

ryttare ofta har för liten sits på sina sadlar vilket gör att sadeln inte sitter bra. 

De flesta sadlar går att anpassa efter hästen, men de billigare sadlarna har en hård skena 

istället för stoppning och går då inte att stoppa om. Rolf ansåg att en sadel bör stoppas om 

vart annat eller vart tredje år. På en ridskola kanske till och med varje år. Dessutom skulle 

det inte vara vilken stoppning som helst, utan naturmaterial är att föredra och då helst en 

viss sorts ull från England. 

Det blev mycket diskussioner kring vart sadeln bör ligga på hästens rygg och Rolf tycker 

att det är bättre att sadeln ligger långt fram än att den ligger långt bak, för en häst ska 

klara av sadelns rörelse över bogen. 

Det blev många och intressanta diskussioner och vi kände allihop att vi ville ha mer, men 

tyvärr gick tiden alldeles för fort. När Rolf hade åkt samlades vi igen med prat om hur 

dagen hade varit, innan vi åkte tillbaka till Centralstationen för att sedan åka vidare åt 

olika håll i landet. 

// Anna Jonasson och Veronica Holm 
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Årsmötet äger rum 29 mars 2014 i 
Stockholm. Boka in i kalendern, 

detaljer kommer efter årsskiftet, håll 
koll på hemsidan. 

 



Kommande evenemang 

2014 
 

Mars: 

29 LSVET årsmöte, Stockholm Sverige 

 

Boka in i kalendern! 

Detaljer kommer efter årsskiftet, håll 
koll på hemsidan. 

 

 

 

Djursjukgymnast 
kläder: 

 
Vill du också ha en väst, t-tröja, 

piké eller liknande med 

sektionens logga framtill och 

djursjukgymnast på ryggen? 

 

Hör då av dig till styrelsen. 

  

Kläder kommer att beställas två 

gånger varje år, en gång på 

hösten och en på våren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilderna visar: 

Väst i funktionsmaterial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fler bilder på kläder finns på 

www.lsvet.se 
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LSVET finns även på Facebook! Där 
uppdaterar vi ständigt med spännande 
trådar och informerar om kommande 
händelser. Vi ser Fecebook som en stor 
möjlighet att nå ut till våra medlemmar 
på ett snabbt sätt. Mycket av den 
informationen kommer även på mail 
och finns på hemsidan. Men då 
Facebook kan hanteras av alla och att 
även våra medlemmar kan komma 
med frågor och starta diskussioner ser 
vi sidan som en otrolig tillgång. Har du 
inte varit inne på vår Facebook sida än 
så rekomenderar vi starkt dig att titta 
förbi! 
 

www.facebook.se 
 

http://www.lsvet.se/
http://www.facebook.se/


 
 

Nu är det dags att 
uppdatera aktiva listan 

 

Nu är det dags att se över kontaktuppgifterna 

på aktiva listan inför det nya året! För att få 

vara med på listan ska du vara medlem i 

sektionen och jobba aktivt med sjukgymnastik 

för djur i valfri omfattning. 

 

Informationen vi behöver från dig är: 

*För- och Efternamn. 

*Godkänd eller icke godkänd av 

jordbruksverket för arbete inom djurens hälso- 

och sjukvård. 

*Vilket djurslag du arbetar med. 

*Telefonnummer.  

*Mailadress.  

*Länk till hemsida. 

*I vilket geografiskt område du arbetar. 

 

Anmälan till listan eller önskemål om 

ändringar av befintlig information mailar du 

till: 

 

 johanna.wahlund@hotmail.com  

 

I ämnesraden skriver du "AKTIVALISTAN". 
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Redaktionens ord 
  

Som vi tidigare berättat är det ni sitter 

med i er hand/läser på skärmen ett 

resultat av flera styrelsemedlemmars 

engagemang. Detta är vårt andra 

utskick det här året och vi hoppas att ni 

kommer att uppskatta detta lika mycket 

som det förra.  

Vi efterlyser fortfarande medlemmarnas 

erfarenheter och bidrag. Vi önskar  att 

ni vill dela med er av erfarenheter och 

patientfall, samt komma med förslag 

till kommande utskick  kring bland 

annat va det ska innehålla, och fokusera 

på. Hör av er till Martina om ni har 

bidrag till nästa utskick eller frågor 

kring detta. Nås lättast på: 

israelsson.martina@telia.com  

 

Sitsnätverk 

Under vår utbildningshelg i Norrköping 

under hösten 2012 var det flera som 

önskade ett nytt nätverk inom LSVET. 

Detta nätverk riktar sig till er som 

arbetar med sitsträning i någon form, 

som  behandling av häst eller ryttare.  

Är ni intresserade av att bli en del av 

detta nätverk? Kontakta då Pernilla 

Stenfeldt (pernilla.stenfeldt@telia.com) 

för mer information. 

 

 

Till dig som jobbar som 

djursjukgymnast via eget företag. Du 

har väl inte glömt att teckna en 

företagsförsäkring som omfattar 

behandling av djur?  
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