
 

 
 
 

 

 
Studieresa i Skåne – från frö till fralla  
10–12 september 2021  
Inspirationshelg med inriktning på avel, uppfödning och förädling!  
 

Välkommen till en häst-helg i Skåne, med massor av inspiration. Tillsammans med SWB har vi tagit 

fram ett unikt program med intressanta och läckra besök hos riktiga proffs. Du bor på lantligt 

charmigt hotell i Skåne och vi förgyller helgen med unika inslag av kunskap, inspiration, bakom-

kulissen-upplevelser samt trevliga samtal och middagar.  

 
Besök – vi har valt ut en handfull proffs som alla representerar en del av kedjan ”från frö till fralla” 
och som dessutom har en intressant historia att berätta och/eller visa upp för oss 
   

• Stall Goddag – Jeanette Joelsson och Per Jansson i Hästveda 
• Besök ej klart (garanterat intressant, klart inom kort!)   
• Camilla Axelsson – Axelsson Dressage - Tränare och unghästutbildare  
• Gryteskog – Yvonne Österholm, Dressyrryttare  
• GP Ryttare Carina Bondesson, stall Backbo  

 
Max antal 24 personer. Så här ser programmet ut – i stora drag:  
 

Dag 1  Fredag 10/9 - Ankomst  
Upphämtning i Lund (10.00) Flyinge (10.30) och eventuellt Hässleholm C (11.30)   
Vi kör mot norra Skåne och stannar för en trevlig lunch  
 
På eftermiddagen:  Besök hos Stall Goddag – Jeanette Joelsson och Per Jansson, i Hästveda norra 
Skåne (ca 9 mil från Flyinge) som är uppfödare och har stor verksamhet med inackordering för 
avelsston och unghästar. Här huserar även Ida-Linn Lundholm (dressyr) och Malin Josefsson 
(fälttävlan). Vi ser fram emot en inspirerande eftermiddag tillsammans med Per och Jeanette.  
 
Ca 18.00 – ankomst till vårt lantliga hotell. Incheckning och relax, sedan en trevlig middag då vi kan 
samtala kring dagens alla nya intryck och andra samtalsämnen som dyker upp, tills stjärnorna tänds 
på natthimlen och det är dags att krypa i säng.  
 
 

Dag 2  Lördag 11/9 – Besök  
Frukost i ottan, sedan checkar vi ut och äntrar bussen för dagens äventyr.. 
 
Första besöket är inte klart i skrivande stund. Vi har ännu inte fått ok, därför väntar vi med att avslöja 
besöket….   
  
Nästa besök blir hos Camilla Axelsson – som är en fena på unghästar. Hon håller clinics i 
löshoppning, rider in 50-60 hästar/år bland annat! Hur tänker hon, hur arbetar hon?  
 
Lunch – på Svanholms Slott 
 
Vi beger oss sedan till Gryteskog, Torna Hällestad – här besöker vi Yvonne Österholm – 
dressyrryttare med erfarenhet från Breeders Trophy, Unghäst-VM och hela vägen upp till Grand Prix -  
och pratar uppfödning och förädling, kanske får se hennes godkända hingstar… Vi är också nyfikna på  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

hennes samarbete med Per-Arne Persson, som är en mycket framgångsrik uppfödare –hur går deras 
samarbete till.   Bussfärd till Lund, incheckning på vårt hotell och därefter fri kväll.  

 
Dag 3 - Söndag – Besök och hemfärd  
Frukost, lite sovmorgon idag 
 
Idag besöker vi dressyrryttare Carina Bondesson, stall Backbo. Carina tävlar upp till GP klasser och 
bästa hästen för dagen är Accapella. Vi träffar Carina uppsuttet och ser del av ett träningspass, sedan 
får vi en rundvisning och får höra om Carinas resa, hur har hon nått hit och vad har hon för mål 
framöver.   
 
Åter i Flyinge ca kl 13 där vi avslutar vår resa för denna gång.  
Transfer till Lund C  

 
Pris per person  6.400 kr för SWB’s medlemmar  /6.850 kr för icke-medlem   
I priset ingår :  

• Resa i chartrad turistbuss enligt programmet ovan 
• Log 2 nätter i dubbelrum (2 pers/rum) på 4-stjärniga hotell  
• Alla besök enligt programmet  
• Frukost lördag och söndag  
• Lunch fredag och lördag 
• 3-rätters middag på fredag  
• Reseledare och assistans från Equi Tours under hela resan.  

 
Tillkommer / ingår ej:  

• Resa till/från Lund/Flyinge  
• Rum för eget bruk kan bokas mot tillägg 1290 kr  
• Måltidsdrycker   
• Övriga privata utgifter  

 
Ovan program kommer att genomföras utifrån myndigheters rekommendationer och restriktioner 

med hänsyn till covid-19-pandemin. Programmet kan därför komma att justeras med hänsyn därtill. 

Vi erbjuder fri avbokning fram till 31 dagar innan avresan!  

 

Bokning Boka via telefon eller e-post. Du får ett meddelande via E-post att din plats är bekräftad 
(alternativt avvisad om det är fullbokat) Vi öppnar bokningen i augusti och skickar då en 
bokningsbekräftelse samt en faktura på hela beloppet.  
  
Vi reserverar oss för ändringar i programmet p.g.a. omständigheter som vi inte har någon 
kontroll över. Skulle något besök behöva ställas in på kort varsel kommer vi att göra allt vi 
kan för att ersätta det med ett annat relevant besök.  
Avbokningsvillkoren specificeras på bokningsbekräftelsen.  
 

Övrigt Observera att ovan pris och program gäller vid minst 20 deltagare på resan. 
 

Sista bokningsdag 16 augusti 2021 
 

And More EquiTours AB   Tel: 0708-540200                     info@equitours.se  
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