Hela detta uppslag är en annons från HästRehab by Skönabäck Sweden

Wow-känslan på
Kärleken till hästen kombinerat med den senaste tekniken,
kompetent personal och hänförande omgivning.
HästRehab by Skönabäck
Sweden strävar efter att ge
den där wow-känslan.
Den går knappast att skapa.
Den måste finnas i ställets
DNA.

Hela detta uppslag är en annons från HästRehab by Skönabäck Sweden

Skönabäck
• Therapeutic Spa • Skrittband
• Vattenband • Vibrationsgolv
• Solarium • Skräddarsydda upplägg

Förre proffstränaren Fredrik Pedersen och
Larissa Tandari arbetar på Skönabäck.

Skönabäck, några mil öster om Malmös
internationella flygplats Sturup, är klassisk
hästmark. Här har tränare som Joakim,
Tommy och Leif Lövgren samt Per Nordström tränat hästar för vagn i den fantastiska miljön som får såväl fyr- som tvåbenta att
stortrivas.
Ambitionen för verksamheten är tydlig.
Skönabäck ska bli ett hästcenter av högt
europeiskt snitt. Inte minst när det gäller
anläggningens HästRehab.
Om det gäller återuppbyggnad, rehab eller
rent av kompletterande träning av häst spelar mindre roll. Skönabäck vill kunna ta emot
oavsett uppdrag och ras. Travhästar samsas
med hopp-, dressyr-, western- och galopphästar. Tävlings- samt hobbyhästar.
Med en slogan som ”Equestrian is our
passion” finns det att leva upp till.

”Fyrbenta idrottsmän
på högsta nivå”
En av de tränare som frekvent använder
HästRehab by Skönabäck Sweden är
Jägersroproffset Conrad Lugauer. Han går
mot sitt starkaste år som travtränare hittills
– och ett signum för Lugauer är inte enbart
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Skönabäck ligger på klassisk hästmark några mil öster om Malmö i en fantastisk miljö för både hästar

bra hästar. De är vackra som tavlor med en
musklad lyster som får kollegorna att snegla
med lätt avundsjuk blick.
– Det handlar om fyrbenta idrottsmän på

högsta nivå och för mig är Skönabäck ett
perfekt komplement. Allt finns, från spa och
vattenband till vibrationsgolv. Dessutom
kompetent personal och jag gillar att kunna
diskutera mig fram till bästa lösningen för
mitt ”idrottslag”, säger Conrad Lugauer utan
omsvep.

”Skräddarsyr upplägget
för varje individ”
Lugauer kompletterar främst träningen
hemma på gården i Blentarp med besök på
Skönabäck.
Men det finns även möjlighet att korta ned

och människor. Ambitionen är mycket hög och HästRehab by Skönabäck Sweden erbjuder bästa möjliga omhändertagandet för varje individ.

rehabiliteringstiden efter skada och snabbare få igång hästen för träning och tävling.
– Vi försöker skräddarsy upplägget för
varje individ. Oavsett om det handlar om
kompletterande träning eller rehabilitering.
Om det handlar om enstaka besök, om du
har klippkort eller önskar helinackordering.
Alla ska få bästa omhändertagandet, säger
Larissa Tandari, marknadsansvarig på
Skönabäck.

Spa, vibrationsgolv, solarium
och mycket mer
Förutom skritt- och vattenband finns det ett

therapeutic spa, vibrationsgolv och solarium
som ska få fysiskt eller psykiskt påverkade
fyrbenta vänner att återfinna såväl kroppslig
som mental styrka.
Kompetent personal på alla områden tar
emot med för hästsportfolk kända ansikten
som förre travtränaren Fredrik Pedersen,
Larissa Tandari eller Jessica Pilenberg.
Ett 70-tal boxar ska bli fler i framtiden.
På Skönabäck finns dessutom ett ridhus
och en utomhusbana som använts för tävlingar under året. 2019 kommer det öppnas
ytterligare med publika klasser och redan
under hösten 2018 arrangeras flera happenings och clinics.

– Bland annat så kommer hoppdrottningen Maria Gretzer att dyka upp, berättar
Larissa Tandari.
Skönabäck är lättillgängligt från såväl
södra Sverige som Danmark och Tyskland.
– Tanken är att vi ska bygga ut anläggningen, knyta ytterligare tränare till oss och öppna de underbara vandringsstråk som finns
här för allmänheten, säger Larissa Tandari.
Transparens och tydlighet ska ge ett besök
utan överraskningar. Informationen kommer
dels från hemsidan www.skonaback.se,
dels från kompetent personal.
Och den där wow-känslan.
Den bjuder man på.
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