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Den smidige hest Charlotte Beck Ascanius Hent PDF Forlaget skriver: Vores rideheste er atleter, og vi
forlanger, at de dag efter dag fungerer optimalt. Men som alle andreatleter kan man forbedre både deres
præstation og deres velvære ved at holde dem smidige og løsgjorte. God ridning kan gøre meget, men

vedhjælp af strækøvelser kan hestens præstation forbedres betydeligt.

Den erfarne dyrlæge og hestekiropraktor Charlotte Beck Ascanius har skrevet en fremragende og
lettilgængelig bog, der gennem gode beskrivelser og illustrationer gør det enkelt for alle at forbedre deres

hests smidighed og præstation.

Bogen er til dig, der vil have mere ud af din ridning og ovenikøbet få et fantastisk tæt forhold til din hest.

Bogen er trykt i solidt materiale, der kan tages med i stalden, og med spiralryg så den er let at holde opslået,
mens man udfører øvelsen. I bogen er der links til en række små videoer, hvor man kan se den præcise

udførelse af øvelsen.
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