Konvalescent

– rehab med vila och rörelse

Rehabilitering
Har du en häst med en skada eller ett konstaterat problem?
Eller har du en häst som känns lite stel?
OptiMia och Tjuvkil Mellangård erbjuder tillsammans med
veterinär Liza Bidner rehabilitering av konvalescenter. Hästen
står uppstallad som konvalescent på Tjuvkil Mellangård och
tömkörs av Mia Söderberg. Veterinär Liza Bidner bistår med
bedömning av hästens status och enklare behandlingar på
plats eller remitterar vidare till klinik.
Din häst kan bo som heltidskonvalescent med boxvila/sjukhage på Tjuvkil Mellangård, då ingår alla behandlingar och
all skötsel. Ett annat alternativ är att du som hästägare tar
hand om en del uppgifter. Är hästen ”inte tillräckligt sjuk” för
boxvila kan den gå i lösdriften och rehabliliteras hos oss med
tömkörning och veterinärvård. Vi erbjuder också skrittpromenader för din häst vid behov. Kontakta Maria för mer information om inkvartering.
Att kunna tömköra sin häst, konvalescent eller ej, som ett
komplement till ridningen är ett ovärderligt hjälpmedel. Du
bygger upp din känsla och blick för hur hästen arbetar på ett
bra sätt. Den känslan har du nytta av även i ridningen.
OptiMia har kurser och träningar i tömkörning för hästar och
ryttare på alla nivåer, även nybörjare och unghästar.

Vilka är vi?
OptiMia utvecklar hästar
och ryttare med hjälp av
tömkörning och coaching.
Tömkörning är ett väldigt
bra sätt att rehabilitera och gymnastisera hästar så
att de blir hållbara. OptiMia har kurser/clinics och
träningar på olika platser runtom i Sverige, huvudsakligen i Göteborg- och Bohustrakten. OptiMia drivs av Mia Söderberg, utbildad vid Flyinge.
www.optimia.se

Veterinär Liza Bidner tog examen
2005 och har mest arbetat i Göteborgsregionen sedan dess. Hon
arbetar framför allt med häst, dels
ambula
toriskt, dels inne vid Ale
Djurkliniks hästavdelning. Liza är
intresserad av rehabilitering och arbetar med
shockwave-terapi. Hon har också gått en vidare
utbildning om hästtänder vid SLU.

Tjuvkil Mellangård erbjuder en
modern och flexibel form av
hästhållning med hög servicenivå. Vi har Active Stable-lösdrift
– en lättskött anläggning där hästarna går i flock
och rör sig, äter, dricker och vilar som de själva vill.
Dessutom har vi ridhus, sommarbete, veterinär
tillsyn och rehabiliteringsplatser. Vi har också gott
samarbete – tömkörning, veterinär, hovslagare
med mera. Tjuvkil Mellangård drivs av Maria
Kjellberg och ligger i Tjuvkil utanför Kungälv.
www.tjuvkilmellangard.se

För hästens bästa
OptiMia, Tjuvkil Mellangård och Liza Bidner samarbetar för
både konvalescenter och friska hästar. Alla behöver god omvårdnad för hållbarhet och välmående.
Varmt välkomna till oss!
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