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Nu är ridterapin ingång! Ganska precis ett år efter 
att tre ponnyn anlänt till Intact Horse Riding Therapy 
Centre har verksamheten startat på riktigt. Volon-
tärerna Lisa Aspvik och Emilia Vilén rapporterar om 
första veckan.

www.intactsvanner.com



Första veckan med ridterapi!

Äntligen har vi nu kommit igång med ridtera-
pin.  Allt har gått över förväntan både när det gäller 
barnen och ponnyn Equality Line. Vi har ridterapi 
måndag till torsdag mellan klockan 10 och 12. Bussen 
avgår från skolan vid 9.40-tiden och det har fungerat 
väl. Förutom sjukgymnast har vi även med oss assis-
tenter (care takers) från skolan. 

www.intactsvanner.com

I början tar vi det lugnt och barnen sitter inte på 
hästryggen mer än tio minuter. Vi provar oss fram 
och märker att barnen med Cerebral Pares (cp) behö-
ver värma upp och stretcha innan ridningen. Bhara-
thi som är sjukgymnast kommer att fortsätta med 
uppvärmningsövningarna. För att göra träningen 
ännu roligare tränar vi med ringar och bollar i olika 
storlekar. Första veckan med ridterapi har överträffat 
alla våra förväntningar och vi har haft väldigt roligt 
tillsammans med barnen. Equality Line är lugn, trygg 
och tålmodig ponny tillsammans med barnen. En 
perfekt terapihäst med andra ord!

Måndagar och onsdagar kommer två flickor till 
stallet: Anupriya och Thrisha. Flickorna går i samma 
klass och är åtta år. Redan första dagen satt de upp 
på hästen, Anupriya (som är autistisk) var först lite 
reserverad men efter en stund tog intresset för 
hästen över och hon ryktade, kratsade hovar och red. 
Thrisha var glad och positiv, hon satt upp på häst-
ryggen på en gång och visade inga tecken på rädsla. 
Efter ridningen hjälpte Thrisha till med vattentvätt av 
Equality Line, även detta utförde hon med entusiasm.

Tisdagar och torsdagar kommer två pojkar till 
stallet. Hari Samuel (12 år) och Sharath (13 år). 
Shatath har ännu inte kunnat rida eftersom vi väntar 
på att han ska genomgå röntgenundersökning för att 
utesluta att han har instabilitet i översta nackkotan 
mot skallbenet (något som personer med Downs 
syndrom kan ha). 
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Sharath har varit med och ryktat och tvättat 
Equality Line, han är intresserad och engagerad i 
uppgifterna och mycket noggrann. Han har även fått 
leda Equlaity Line till och från paddocken. Hari fick 
sitta upp första dagen, han skrattade och var exalte-
rad över att sitta på hästryggen. Efter en stund fick 
han ont och vi avbröt därför efter cirka 10 minuter. 
Efter ridningen tvättade Hari Equality Line med 
svamp och vatten.

Terapiridningen inleds med uppvärmning i två 
vänstervarv och två högervarv i paddocken. Barnen 
får lära sig smacka på hästen så att den går framåt. 
Efter uppvärmningen stannar vi vid ena kortsidan och 
gör rörelse- och balansövningar: händerna ut längs 
kroppens sidor och ovanför huvudet, rotera över-
kroppen och nudda hästens bakdel med handen är 
några exempel på övningar. 

Efter detta skrittar vi runt i paddocken igen två 
höger – två vänstervarv. Beroende på vilka tränings-
behov barnet har stannar vi igen på kortsidan och 
tränar handmotorik med bollar eller ringar. Under 
rörelseträningen korsar barnet medellinjen i krop-
pen så att båda hjärnhalvorna aktiveras, likaså tränas 
båda kroppssidor lika mycket. Ridning runt paddock-
en avslutar terapilektionen. 

Längre fram under terminen, när barnen är mer 
vana att sitta på hästryggen, ska de få prova att rida 
ut. Uteritt stimulerar alla sinnen och ger ett annat 
perspektiv på omgivningen då de ser världen från 
ovan. För de barn som är beroende av hjälp vid för-
flyttning kan detta upplevas som att kunna röra sig 
fritt och ”själva bestämma vart hästen skall gå”

Text: Lisa Aspvik och Emilia Vilén
Foto: Kristina Hildingsdotter & Emilia Vilén



Planerade möten

Styrelsemöten:
2011-02-20 kl. 10.00 Örebro
2011-03-19 kl.10.00 Örebro

Medlemsmöten:
Årsmöte: 2011-03-19, kl 14.00, Örebro

Medlemsavgiften
Kom ihåg att betala in din medlemsavgift för 
2011 – avgiften är 100:-

Styrelsen beslutade den 13/3 2010 att alla 
faddrar ska vara medlemmar i föreningen för att 
underlätta administrationen.  Därför ber vi er 
som inte redan är det att bli medlemmar. 

För att bli medlem sätt in 100 kr på PG 90 11 
31-3 och märk inbetalningen med ditt namn och 
att betalningen avser medlemskap. 

Intacts Vänner
Intacts Vänner är en ideell förening som stödjer stiftel-
sen INTACT i södra Indien. Intacts Vänner är en religiöst 
och politiskt obunden förening som bistår fattiga och 
utsatta barn och familjer ur de lägsta kasterna i delsta-
ten Tamil Nadu. Intacts Vänner stödjer en skola för barn 
med funktionshinder, sponsrar unga flickors utbildning 
och har startat upp ett ekologiskt jordbruksprojekt som 
skapar arbetstillfällen för unga utvecklingsstörda.
Dina pengar kommer fram! Intacts redovisning av 
90-kontot visar att nästan 97 procent av pengarna når 
projekten i Indien.

Kontakt styrelsen:
intactsvanner@gmail.com

Ulla Winroth, kassör
Telefon: 019-24 08 43
ulla.winroth@orebro.bostream.se

Intact EQ
intacteq@gmail.com

plusgiro 90 11 31-3

www.intactsvanner.com

Kallelse till

Intacts Vänners Årsmöte

Lördagen den 19 mars, kl. 14.00

Trefaldighetskyrkan, Södra Strandgatan 3,      
Örebro

Program:

- Sedvanliga årsmötesförhandlingar

- Ridterapicenter - Intact EQ. Kristina Hildings-
dotter, volontär berättar om sin tid i Indien.

- Rapport från Indien

- Enklare förtäring och underhållning

Varmt välkomna

Styrelsen

Anmälan om deltagande senast den

7 mars 2010 till Barbro Redin, telefon

019/106 054, nummerpresentatör eller

barred@telia.com.


