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Föreläsare

Leg.veterinär Ove Wattle fredag 23 mars kl. 09.35
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Travtränare Svante Båth och Stefan Hultman
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Leg. veterinär Ove Wattle är docent i stordjurskirurgi och har studerat och
arbetat med hovrelaterade problem sedan 1992. Han arbetar huvudsakligen
Veterinärdocenten om föl vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Sedan 1999 har han i samoch deras hovar arbete med Svenska hovslagareföreningen arbetat med fortbildning av
hovslagare. Ove Wattles föreläsning kommer att handla om föl, både friska
och de vars hovar av olika anledningar behöver korrigeras.

fredag 23 mars kl. 13.30
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Svante Båth är en av landets främste unghästtränare. Stallet är välfyllt med
talangfulla unghästar och meriterna är många. Vad sägs om fyra segrar hittills
i Svensk Uppfödningslöpning, tio E3-finaler och dubbla Kriteriesegrar.
Travtränarna om Idag är Båth verksam vid Solvalla där han har sin tränarlicens. Innovativ,
vikten av hästens idérik, omsorgsfull och en uppskattad arbetsgivare är omdömen som ofta
hörs om honom.
balansering
Stefan Hultman är en av landets mest meriterade tränare, inte minst när det
gäller stora lopp, som Kriteriet, Derbyt, Elitloppet och Prix d’Amerique. Till det
kan läggas massor av andra storloppsvinster. Efter en allvarlig sjukdom har Stefan
gjort comeback – men inte i sulkyn, utan som medlem av Solvallas expertpanel.
Dokumenterat intresserad av hästarnas balansering, inte minst skoning.
Moderator är Per Skoglund, folkkär expertkommentator från travet och välkänd
profil i TV4, där han bland annat varit programledare för Nyhetsmorgon och V75-direkt.
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Fölexpert Rose-Marie Clark och leg.veterinär

lördag 24 mars kl. 09.00, söndag 25 kl. 09.30 Ingela Liwång
Ingela Liwång
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Rose-Marie Clark gick sin hovslagarutbildning 1976. Därefter har hon bland annat
jobbat på Täby Galopp, veterinärhögskolan i Uppsala och på Täby Hästklinik.
Clark har spenderat mycket tid i Australien, hos Billy Nevill hovslagarteam, där
Fölkorrigering hon lärt sig att hantera felaktig benställning hos föl.
– expertkunskap – Jag kommer att lägga en del prat på vad, varför och hur vi ska hantera
från Australien möjligheten till att korrigera, berättar hon.
Hon jobbar idag på Solvalla Hästklinik och på Brunmåla Hästklinik.
Hennes medföreläsare leg. veterinär Ingela Liwång är specialist på hästens
sjukdomar. Hon var med och startade ATG hästklinik 1981–2017. Också Liwång har
varit i Australien och arbetat med föl. Hon jobbar i dag på Brunmåla hästklinik.
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