HÄSTFÖRETAGARFORUM 2010
Torsdagen den 25 februari kl 09.30 – 16.15 i Rinkside i Scandinavium i anslutning till
Göteborg Horse Show och EuroHorse.
Välkommen till en inspirerande och lärorik dag helt vikt för hästföretagarfrågor.
Välj mellan förmiddag inklusive lunch, eftermiddag inklusive lunch eller heldag.
Pris: 500 kr för heldag, 300 kr för för- eller eftermiddag.
I samtliga alternativ ingår fika och lunch.
Biljetter köps via Ticnet eller Scandinaviums biljettkassa, telefonnummer 031-81 10 20
För gruppförfrågningar, specialkost mm, kontakta Marie Lundmark, 0703-13 88 87
Moderator: Robert Solin
Förmiddagsprogram
09.30 Forumet startar med inskrivning och fika.
Göteborg Horse Show  –  så går det till att arrangera världens bästa tävling
Tomas Torgersen, tävlingsledare för Göteborg Horse Show berättar om tävlingarna, som idag är en affär som
omsätter ca 20 miljoner kronor och involverar hundratals människor bakom kulisserna.
Mer information om Göteborg Horse Show hittar du på www.goteborghorseshow.se
Hästföretagande  –  en prioriterad fråga
Stora möjligheter för hästföretagare
Du känner väl till alla möjligheter som finns för dig som hästföretagare? Magnus Nordgren, Team företagande
på Jordbruksverket berättar om hur hästföretagandet kan främjas via landsbygdsprogrammet och regeringens
satsning på Livskraftigt hästföretagande.
Mer information om Landsbygdsprogrammet och Livskraftigt hästföretagande
hittar du på www.jordbruksverket.se

10.30

Hinder, möjligheter och erfarenheter  –  så skapas framgångsrika hästföretag
Vad är det som gör att ett hästföretag blir lönsamt och hur ser vägen dit ut?
Det är några av frågorna som Maria Dahlin-Sjöstrand och Karina Tilling, båda doktorer i företagsekonomi vid
Mälardalens Högskola, belyser i sin forskning. Ett 20-tal hästföretag ingår i det 4-åriga forskningsprojektet,
som bland annat syftar till att ta fram affärsmodeller för att skapa lönsamma hästföretag.
Thilde Höök fick Anders Walls stipendium 2007 för sitt framgångsrika och innovativa sätt att driva hästföretag
inriktat på import av islandshästar. Numera har hon flera strängar på sin lyra och är dessutom känd från Bonde
söker fru. Thilde delar med sig av sina lärdomar, erfarenheter och tips.
Mer information om Thilde och Frostimport hittar du på www.frostimport.com
Wiebe van de Lageweg är via VDL stud känd som en av världens mest framgångsrika uppfödare och
hingsthållare. Sättet att välja ut hästar och matcha dem upp i åldrarna följer en gedigen och  –  framför allt
affärsmässig  –  process. Vad är det som har gjort VDL så stora och framgångsrika och hur arbetar de i sitt
familjeföretag för att nå lönsamhet? Fördraget hålls på engelska.
Mer information om VDL hittar du på www.vdlstud.com och www.vdlstud.se

Eftermiddagsprogram
12.30

Lunch med utsikt över arenan för samtliga deltagare i Hästföretagarforum 2010

13.20

Så hittar du och genomför hållbara affärsidéer inom hästnäringen
Lisen Bratt Fredricson kan skriva multientreprenör inom hästnäringen på sitt visitkort om hon vill.
Eller vad sägs om internationell hästhandlare, arrangör av Ryttargalan, arrangör av hopphästauktionen och
TV-kommentator som nu investerar i en stor tävlingsanläggning hemma i Skåne?
Lisen berättar bland annat hur hon värderar affärsidéer, hur hon gör affärer och hur hon arbetar för lönsamhet.
Mer information om Lisens verksamheter hittar du på www.grevlunda.com
Cecilia Esseen arbetar sedan drygt 20 år tillbaka med strukturerad affärsutveckling i sin ridskoleverksamhet och
har på så sätt skapat nya, smarta lösningar att tjäna pengar på, samtidigt som den goda klubbandan är vida känd.
Cecilia berättar om sitt framgångsrecept, vilka effekter det har fått och hur man kan kombinera ideell föreningsverksamhet med lönsamt företagande på ett bra sätt.
Mer information om verksamheten hittar du på www.storaekeby.nu
Göran Dalin från SLU ger en inblick i vilka omvärldsfaktorer som påverkar hästföretagandet.
Vilka hot och möjligheter finns?
Mer information om SLU:s verksamhet hittar du på www.slu.se
Eftermiddagsfika
C  G Leissner, advokat som driver ridskola och är ordförande i Svenska Ridsportförbundets juridiska utskott ger en
inblick i hur Konsumentköplagen påverkar hästaffärer och tipsar om vad man som hästföretagare ska tänka på.

16.15

Hästföretagarforum avslutas

Hästföretagarforum 2010 arrangeras av Göteborg Horse Show och EuroHorse.
Jordbruksverket, LRF, Svenska Ridsportförbundet, SLU, Hästcentrum, Hästnäringens Yrkes Nämnd, Avelsföreningen
Svenska Varmblodiga Hästen och Islandshästföretagarna ställer sig bakom forumet.

Varmt välkomna!

