
Vi kommer nu att fylla höstmörkret med massor av HÄSTAKTIVITETER. 

Tanken är att vi alla ska få en höstmyskänsla! Förväntan i luften över att få fylla dagarna med 
roliga saker. Vi kommer att genom aktiviteterna inspirera varandra och gemensamt hitta på 

roliga saker med vår allra bästa vän: HÄSTEN!

Vill vill skapa en höst med magiska minnen!

Vi bjuder in din häst och dig till TJUGOEN olika utmaningar / äventyr presenterade i fyra olika 
block, där det gäller för dig och din häst/dina hästar att utföra helt valfritt antal äventyr

för att erhålla den unika rosetten.
Det viktiga är att vara MED inte antalet utförda äventyr! ALLT räknas!

Varannan vecka hörs vi dessutom LIVE i vår Facebookgrupp!

Nu önskar vi er alla FEM helt fantastiska veckor 
fulla med skratt och varma känslor tillsammans med våra hästar!

Varmt VÄLKOMMEN till

höstiga hälsningar 

Eva Marie & Mariana
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SPÖKHÄSTEN 2021 - HÄSTKUL

Dags att fråga din häst: vad tycker du mest OCH minst om? Tänk variation i färg, 
form och konsistens, T.EX. morot, köpegodis, havre, grönsaker, betfor, popcorn… 
etc. Lägg upp i separerade högar framför hästen och se vad som händer.


Är din häst en som slukar allt eller… har den ngn favorit? 

GODISTEST

FODER- 
BERIKNING

Genom att öka längden det tar för hästen att äta sitt foder jobbar vi med deras 
naturliga beteenden och därmed deras välfärd. En klassiker är att slänga ut foder i 
gräset och låta dem leta, smörja betfor på golvet eller på ett träd, så att de får 
slicka i sig det både högt och lågt, kanske äpplen i en vattenhink. 


TIPSA om hur just DU gör för att foderberika!

MASKERAD

Nu vill du spöka ut dig själv och din häst till något riktigt läskigt… Hur utstyrseln 
kommer att bli är helt upp till dig! 


Vi är så nyfikna på hur ni ser ut tillsammans?

Nu ska du och din fyrbenta vän fira hösten. Det är bara fantasin som sätter 
gränser. Umgås, fika, borsta, kramas, fläta & pyssla. Varför inte höstinreda i stallet 
med lampor och höstiga blad? Du bestämmer! 


Så spännande att få ta del av hur det blev?

HÖSTMYS I 
STALLET



SPÖKHÄSTEN 2021 - ÄVENTYR

EN NY STIG

Helt omöjligt att ha en höst utan picknick. Stor som liten, lätt som avancerad. 

Kallt som grillat - mat ska ätas utomhus!

En favorit är att ta med fika ut på ridturen, sitta i skogen och äta medan hästen 
betar på höstens finaste grässtrån. 


Hur såg er picknick ut?

Att göra äventyr för mig betyder att gå utanför det hemvana, uppmuntra 
nyfikenheten och skapa nya intryck. Självklart ska vi hitta nya vägar och se var 
stigarna leder! Det häftiga med att göra detta, gärna upprepade gånger, är att vi 
skapar ett öppnare sinne, vi ser nytt och lär oss att våga följa nyfikenheten. 


Vart ledde din nya stig? 

PICKNICK

BESÖK ETT 
SMULTRON- 

STÄLLE

En utmaning direkt tagen ur ett online event jag deltog i - Hundsommar. Jag älskar 
lokala smultronställen. ÄLSKAR! och vill gärna att DU delar med dig av ditt 
lokala smultronställe. Är det en sjö? Är det gräsvallen? Är det ett glasställe? Vad 
ska en INTE missa när en är i era krokar? Ta en bild på dig och din häst när ni 
hänger på just ert smultronställe - eller… om du testar nytt!

LÅNGTUR

Har du drömt om att rida milen? Eller ”den där vandringsleden”? Eller vad är långt 
för dig! Ta nu chansen att göra DIN långtur med din bästa vän hästen - ta med 
familjen eller en vän!


Vad som är en långtur bestämmer du själv! Även 2km kan vara en långtur 
beroende på vem du frågar. 



SPÖKHÄSTEN 2021 - RELATION
Sträck upp armarna och KÄNN ”yes jag gjord det!”. Tanken är att lära dig att 
påminna dig själv varje gång du är i ett positivt tillstånd, har gjort ngt du mår bra 
av eller känner dig stolt över genom att göra en segergest. Välj att fira alla (små 
som stora) framgångar med att ge dig själv en mental high five.


Visa gärna med bild när du sitter till häst med segergest!

POWERPOSE

MASSAGE

Återhämtning genom massage. Ta en avkopplande stund och gå igenom hela 
hästen. Hjälp din häst att släppa på spänningar. Skapa en närhet som ger trygghet 
för er båda (oxytocin). Lär känna din hästs kropp. Ge dig själv tid att bara vara. 
Massage har många fördelar, för er båda!


Hur var det att massera din häst?

FLÄTA & 
PYSSLA

Vi vill se era spökinspirerade kreationer! Fläta svansen och/eller manen. Vi gör det 
för att det är mysigt och KUL! Kanske pynta med lite spindelnät eller en spindel? 
Har du några tips och trix för att få det att hålla längre? Kanske en inbakad 
luggfläta – kan bli hur fint som helst!


Hur såg just er kreation ut?

FÖRTROENDE & 
KONTAKT

Finns det något viktigare än just relationen till din häst? Hur bygger vi förtroende 
och kontakt? Utmana din häst med något som den kanske först tvekar på men 
som med hjälp av förtroendet för dig klarar att genomföra galant! 


Varför är din häst din bästa vän?



SPÖKHÄSTEN 2021 - MÅ BRA

Forskningen är överens om att när vi gör gott för andra så gör vi gott för oss 
själva. Vad kan du göra för någon? Ett samtal? Åka och handla? Hälsa på? Hjälpa 
till i träningen? Bjuda in till en ridtur eller en träningskväll i höstmörkret? Säga 
något snällt till en främling du möter: hur glad blir en inte av att få höra ”Vilken fin 
häst du har!

GÖR EN  
GOD GÄRNING

MÅ BRA MED 
MIN HÄST

Vi vill skapa en lista av saker som ger oss energi och glädje - tillsammans med vår 
bästa vän hästen. Skriv ner ALLT du kan komma på! Tanken med listan är att 
uppmärksamma vad som ger dig energi, påminna dig om känslan OCH för att 
kunna användas de dagarna energi tryter: vad ger mig energi egentligen? En tur i 
skogen, let’s do that! Hur kändes det att göra listan?

BOOSTA DINA 
SINNEN

Vi ska nu öva oss på att vara HÄR & NU! Ta en promenad/ridtur och känn in: vad 
hör du för ljud? Hur känns det i kroppen? Hur låter det när din häst sätter ner sina 
hovar i marken? Hästens rörelse? Andas! Känn ditt andetag! När det kommer en 
tanke - låt den komma och sedan dra förbi, likt ett moln på himlen. Utan att 
värdera den. Låt tanken bara komma & gå. Hur upplevde du stunden?

Nu ska vi tänka till! Du ska nu ta fram saker som symboliserar sådant som just DU 
vill behålla/behöver/få in mer av i just ditt liv för att må bra! Det kan vara precis 
vad som helst. Ex kärlek, harmoni, vila, motion, träning, sömn, vänner, rita, 
sjunga…. Ja du förstår. När alla dina ”symboler” är utplacerade tar du med din 
häst ut och letar upp dem tillsammans. Någon ny lärdom?

MITT LIV



SPÖKHÄSTEN 2021 - UTMANING
Nu ska vi miljöträna på det läskiga sättet! Vi ska pynta vår omgivning med sådant 
som vi tror är en utmaning för just vår häst. Kanske ett uppspänt paraply, Flaggor 
eller vimplar som svajar i luften, badbollar i paddocken, stora gosedjur som sitter 
utspridda i hagen…. Bara fantasin sätter gränser. Hur reagerade din häst?

MILJÖTRÄNING

BALANS

Nu ska vi öva vår balans. Sitt på din fyrbenta vän och utmana dig själv! Plocka löv 
från träden, låtsas att du är ett flygplan och sträck ut dina armar, lägg en pumpa i 
din utsträckta hand och balansera så att du inte tappar den… listan kan göras 
lång. Hur kändes det?

Vad är häftigare än att träna bana? Vi får här in kontakt, koncentration, lyhördhet,

kroppskännedom… listan kan göras lång. Vi ska fixa en bana, helt på eget bevåg. 
Lägg ut bommar, ställ ut koner, hinderstöd… Vad lärde du dig?

BANTRÄNING

SPÖKJAKTEN Det är nu vi ska ta tillvara på kvällen och mörkret. Kanske rida en tur i skogen med 
pannlampa, promenad med ficklampa, reflexer på!!! Vad upptäckte du?



COMFORT ZONE CHALLENGE
21:e utmaningen

Våga något du inte vågat göra tidigare. Utmana dig själv. 

Tex. klättra upp på en höjd, ta en selfie, lägga upp en selfie, träna när ngn annan tittar på, 
hoppa från kanten ner i vattnet, ringa någon du inte pratat med på länge, ringa ngn och fråga 

om denne vill rida med dig, boka privattimme för en instruktör du drömt att gå för, maila en 
ansökan till jobbet du vill ha, gå ensam på bio, anmäl till ett läger/en kurs, be om ursäkt… 

Ge gärna egna förslag! Vad har du vågat det senaste?

Stötta varandra!
Vad som är lätt för dig kan vara svårt för en annan. 

DU vet vad som är en utmaning för dig.
(vill du inte lägga upp så alla ser, PM:a oss =) )



SPÖKHÄSTEN 
2021 11 okt-11 nov 

Vi vill samla upplevelser att minnas!


