
     SUND HÄSTHANTERING
    förståelse och fullständigt förtroende 

Föredrag, Clinics & Kurser - se prospekt
Vänligen kontakta oss för bokning och information.

Hans Sidbäck är känd, både i Sverige och internatio-
nellt, för sitt mångåriga arbete inom körning och för 
sitt sunda hästmannaskap. Han har genom mer än 
30 års professionellt arbete med hästar skapat sitt 
eget sätt att arbeta tillsammans med hästen. 

Hans Sidbäcks metod passar för alla hästraser och 
hästägare på alla nivåer. Du får lära dig att utnyttja ti-
den i den dagliga hästhanteringen för att få en bättre 
och lyckligare häst i vardagen och i sitt arbete på 
exempelvis ridbana eller körplan.

Filosofin är enkel
Hans Sidbäcks metod bygger på ett positivt sam-
arbete genom fullständigt förtroende, samt förstå-
else för hästen som individ, där du som människa 
behandlar hästen som den intelligenta och känsliga 
varelse den är. Hästen vill ha en lugn och trygg leda-
re, som den kan lita på i alla situationer och göra sitt 
bästa inför. Med en bra ledare kan hästen slappna 
av och släppa alla spänningar.  

Grunden är beröm
Eventuell tillrättavisning från dig som människa sker 
utan att hästen tar illa vid sig. På detta sätt kom-
mer du alltid vara omtyckt av din häst. Dessutom blir 
hästhanteringen enklare, roligare och säkrare.

Pedagogik
Hans Sidbäck har en otrolig förmåga att se dig och 
din häst och era möjligheter för ömsesidigt samar-
bete. Hans möter dig och din häst på den nivå ni be-
finner er och arbetar med er som ekipage så att både 
häst och människa utvecklas. 

Föredrag, Clinics & Kurser
Många är idag intresserade av att lära sig mer och 
utbilda sig själv och sin häst med Sidbäcks metod. 
Därför skickar vi nu ut denna information med tillhö-
rande prospekt om Hans Sidbäcks clinics och kurser, 
som hålls både hemma på Sidbäcks gård i Helgum, 
Sollefteå, eller i andra delar av Sverige och Europa. 

Sagt om Hans arbete & kurser
”Jag är nöjd med vårt samarbete. Hästarna har varit 
välkörda efter tiden hos Hans, samt väldigt fina i hull, 
hårrem och muskulatur.”

Stig H Johansson, proffstränare trav

”Det tar lång tid för människan att få god kunskap om 
hästar och det ligger på mitt ansvar att skaffa den 
kunskap jag behöver för att mina hästar ska må bra 
och kunna prestera det jag vill. 
En stor del av den kunskapen har jag fått genom de 
11 år som Hasse kommit till Åland och hållit kurser i 
körning och hästhållning. Hästens välbefinnande och 
allas säkerhet har alltid varit en röd tråd genom alla 
åren. Många väl inkörda hästar trampar idag, tack 
vare kurserna, på åländska vägar.” 
 Anette Bomansson, banktjänsteman
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Hans Sidbäck är körmästare 
och har bland annat arbetat 
på Ypäjä Hästinstitut, Finlands 
motsvarighet till Flyinge, 
Strömsholm & Wången. Hans 
specialitet är utbildning av föl, 
unghästar och problemhästar. 
Han är svensk mästare i skogs-
körning och har bland annat 
kört Pripps bryggarvagn med 
fyrspann nordsvenska hingstar 
på olika evenemang runt om i 
landet under många år. Hans
 är även hingsthållare och upp-
födare samt författare till boken 
”Hästmannaskap – Körning.”

Husnäs 123, 882 93 Helgum
0620-40014, 070-2722266

info@sidback.se
www.sidback.se


