
Förenade hästkrafter 
övervinner alla hinder



Med hästen i centrum 

Skara Hästland är en ideell förening som 
består av organisationer, företag och privat-
personer med Västergötlands Travsällskap, 
Skara kommun och Skaraortens Ryttarfören-
ing som huvudorganisationer.

Den fysiska utgångsplatsen är området kring 
Axevalla Travbana och Skålltorps ridanläg-
gning där visionen är att skapa en multihäst-
sportarena. 
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Skara Hästlands arbetar för att stärka häst-
sektorn i Skara med omnejd. Visionen är att 
skapa ett hästcentra med nationell status som 
ska innehålla allt från evenemang, multihäst-
sportarena, utbildnings- och träningsanläggn-
ing till utvecklingsprojekt för hästbranschen. 

För att nå visionen krävs samarbete mellan 
olika aktörer i hästsektorn, vilket Skara har 
en lång tradition av genom sina redan eta-
blerade hästinstitutioner. 

 Knutpunkt för hästsport



Hästkunskap i Skara

Hästen är sedan många decennier starkt förk-
nippad med Skara, där också kunskapen kring 
djur går långt tillbaka i tiden. Kavalleriet har 
KDIW�HQ�FHQWUDO�UROO�L�6NDUDV�K¤VWSURêO��G¤U�$[-
evalla hed har hyst hästar i såväl stridsträning 
som unghästbeten. 

Det var i Skara landets första veterinärskola 
grundades av Peter Hernquist år 1775. Häst-
sjukhuset är idag fortfarande verksamt i 
centrala Skara i nära anslutning till Sveriges 
Lantbruksuniversitet.



Kompetens & mångfald

Idag är det sporthästen som håller  hov i om-
U¥GHW�RFK�ëHUWDOHW�WUDYK¤VWDU�VW¥U�L�WU¤QLQJ�S¥�
$[HYDOOD�WUDYEDQD��(WW�ëHUWDO�Y¤OUHQRPPHU-
DGH�XSSI¶GDUH�DY�VYHQVN�K¤VW�êQQV�RFK�JRGD�
möjligheter till träningsverksamhet för olika 
typer av hästsport erbjuds.

,�6NDUD�êQQV�EUHG�NRPSHWHQV�RFK�VWRU�P¥QJ-
fald av verksamheter:

- Sveriges Lantbruksuniversitet

- Skara Djursjukhus

- Biologiska Yrkeshögskolan

- Svenska Hästavelsförbundet

- Naturbruksgymnasiet Uddetorp

- Hushållningssällskapet

- Axevalla Travbana med körskola

- Skålltorps ridanläggning med ridskola 

- Skaraortens Ryttarförening



Skara Hästivalen

Skara Hästivalen är evenemanget för dig med 
hästintresse. Innehållet är varierat med allt 
från uppvisning, föreläsningar, stora clinics 
och mässa.

Skara Hästivalen hålls årligen på Axevalla 
Travbana och 2014 är det två fullspäckade 
heldagar som gäller den 26-27 september. 
Programmet är anpassat till en bred publik, 
från ung till äldre och från nybörjaren till den 
erfarne.

Kontaktuppgifter
Epost: kontakt@skarahastland.se
Hemsida: www.skarahastland.se
Facebook: www.facebook.com/skarahastland


