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videnskabelige undersøgelser af dens naturlige adfærd. Herved forstår du, hvordan den bedst arbejder og

hvilke opgaver den er i stand til at udføre. Bogen gennemhuller en masse af hesteverdenens myter og i stedet
får ryttere og hestejere indblik i, hvordan deres krav til hesten indvirker på dens adfærd og psykologiske

velbefindende. Herved er det muligt at opnå et tættere og bedre forhold til din hest og forebygge problemer.
Ekspert viden om hesten og dens naturlige verden

• Hvordan du hjælper hesten med at leve op til træning og konkurrencer
• Den aller nyeste viden om træning fra en særdeles erfaren forfatter

• Forskellen på de forskellige hesteracer i træningen
• Hvad du gør med stress fra transport af hesten

• Hvad årsagerne er til såkaldte “uvaner”
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