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Islandshesten er en av verdens mest spennende ridehester. Skal man lykkes i å få hesten til å prestere og å vise
fram det som bor i den må man lære seg å trene hesten ut ifra dens egne premisser. Magnús Skúlason
mangeårige kunnskap og erfaring er bakgrunnen for denne boka. Den omhandler innledningsvis
grunnleggende fakta om hvordan man oppfostrer, rir inn, trener og lærer å ri islandshest for så å ta opp
konkurransemetoden. Gode fotografier og illustrasjoner forsterker det pedagogiske opplegget. Magnús
Skúlason er verdenskjent i hestekretser og hans unike metoder har oppgjennom årene gitt gode resultater i
konkurransesammenheng. Innhold: Bevegelser, gangarter og eksteriør, Hestehold, Foring, Stell, Samspill
mellom rytter og hest, Lederskap og kommunikasjon, Lydighet, Utstyr, Hover, Mentale problemer, Lynne og
karakter, Belønning, Balanse, Treningsteknikk, Kondisjonstrening, Gangartstrening, Rideinstruktøren,
Konkurranser.
Islandshesten. KRAFT - VILJE - UTHOLDENHET. Islandshesten - Gudenes hest. stammer fra de tidligere
vikingerhestene. Da Island ble bosatt på slutten av 800-tallet. Sport. Islandshesten går gangartskonkurranser på
en oval bane (250-300m lang), og passløp foregår på et langstrekke. Det finnes ulike disipliner man kan starte.
Opplev den robuste, tøltende islandshesten.
Ridetur, rideskole,terapiridning med mer – vi har hestene, bli med da vel! ishest.no Norges beste internettsted
for annonsering av islandshester og utstyr. Siden inneholder også et islandshestforum, der dere kan snakke om

alt som har med. Skoies AS Official Online Store Nordens største på bitt, god service, leverer alt til hest, rytter
og kusk. Hos www.skoies.no finner du alt fra rideundertøy til. Dyrhaug Ridesenter tilbyr fjellridning på
islandshest i Sylane. Kjøpte sin første hest da han var 6 år. Har drevet med hester siden det. Grunnla Dyrhaug
ridesenter i 1971 og var den første i Norge til å begynne med. Rideturer på Islandshest. Vi har rideturer for alle
typer ryttere, fra nybegynnere til erfarne ryttere. Bestill deres ridetur ved å bruke søkefeltet oppe til.
Foreningen arbeidshesten og Sogndal hestealslag har gleda av å invitere til NM i brukshestriding, skogshest og
brukshestkøyring i Sogndal, 26.-28. august. Den berømte Blå Lagune ligger som en oase midt i et lavaområde
utenfor Reykjavik. Her kan dere nyte det varme (36–39ºC) og mineralrike vannet uansett årstid.

