
 

Välkomna till årets Hästföretagarforum!

Torsdag 23 februari 09:00 – 09:05

Hästföretagarforum Play

Torsdag 23 februari 09:00 – 16:00

Välkommen till den digitala sändningen av Hästföretagarforum Sändningen startar den 23 februari kl 09:00. Startar inte
sändningen? För att se sändningen behöver du köpa en biljett till Play, det kan du göra via knappen ovan. Har du redan
köpt en biljett? Logga in via knappen ovan för att få tillgång till din biljett.

Omvärldstrender som påverkar hästföretagen

Torsdag 23 februari 09:05 – 09:25

En trendspaning om hur olika omvärldsfaktorer kan påverka hästföretagens verksamhet framöver. Krig, börsras och
inflation, el-brist, klimathot, skenande konstgödselpriser och höga bränslepriser. Men också hållbarhetsfokus, ändrade
skatteregler och konsumentköplag. Hur påverkas hästföretagen de kommande åren? Årets stora seminariedag
Hästföretagarforum inleds med en trendspaning utifrån omvärldsfaktorer av Lotta Folkesson, ordförande för LRF Häst.
Det kan vid en första anblick se mörkt ut för hästföretagare utifrån de omvärldsfaktorer som kan påverka branschen på
olika sätt. Men det öppnar också upp för en rad möjligheter. Årets Hästföretagarforum inleds med en trendspaning
tillsammans med deltagarna.

Hur resonerar morgondagens arbetskraft i hästnäringen?

Torsdag 23 februari 09:25 – 09:40

Medverkande: Sara Westholm, HNS 

Sara Westholm från HNS levererar fakta och nuläge utifrån undersökningar om hur ungdomar väljer arbete. Trots bättre
arbetsförhållanden och vita löner har hästnäringen svårt att rekrytera arbetskraft. HNS har undersökt varför och
analyserat hur näringen kan möta ungas drivkrafter.

Så kan hästföretag dra nytta av erfarenheter från branscher som fastighet, bank och finans

Torsdag 23 februari 09:40 – 10:00

Medverkande: Marie Hallander-Larsson, ryttare och en av Sveriges mest erfarna HR-direktörer 

Marie Hallander-Larsson är en av Sveriges mest erfarna HR-direktörer med erfarenheter från bland annat Scandic,
Posten, Swedbank och Akademiska hus. Men hon är också ryttare och har kallats för HR-branschens Pippi Långstrump.
Med mottot ”Testa det som aldrig testats” inspirerar hon till nya tankebanor i rekryteringsarbetet.



Mips – den svenska hjälmtekniken som erövrar världen

Torsdag 23 februari 10:00 – 10:30

Medverkande: Mips  

Vi får följa resan från idé till hur och varför Mips vill leda utvecklingen av säkrare hjälmar. Idén föddes för 26 år sedan
när en frustrerad hjärnkirurg mötte en nybakad KTH-forskare. Efter år av forskning och tester är idag den svenska Mips-
tekniken en självklar del i många hjälmar för ridsport, motorsport, cykling, klättring och skidåkning. Under
Hästföretagarforum berättar grundaren Peter Halldin om sin företagsresa och missionen att leda utvecklingen för
säkrare hjälmar i världen. Det låter som en enkel solskenshistoria, men det kunde ha slutat redan efter lanseringen
under Gothenburg Horse Show 2007. Erfarenheterna efter lanseringen blev startskottet till att inte tillverka egna hjälmar,
utan sälja tekniken till befintliga varumärken. Något som visat sig vara ett smart drag. Idag finns Mips teknik hos mer än
140 hjälmvarumärken världen över. Sedan 2017 är företaget även noterat på Nasdaq-börsen.

Fika

Torsdag 23 februari 10:30 – 10:50

Heta stolen – Livet som entreprenör är inte spikrak, men lärorik

Torsdag 23 februari 10:50 – 11:00

Medverkande: Riders Position  

För två år sedan gästade Riders Position Hästföretagarforum och berättade om sin teknik som gör att ryttaren i realtid
får feedback på sin sits. Uppfinningen hyllades, men vad hände sedan? Under en intervju delar entreprenörerna Mari
Zetterqvist-Blokhuis och Charlotta Mantell med sig av sina erfarenheter.

Rörelseanalys av häst med en smartphone

Torsdag 23 februari 11:00 – 11:30

Medverkande: AI-proffset Axel Nyström, Elin Hernlund, Veterinär 

Veterinär Elin Hernlund och AI-proffset Axel Nyström berättar om hur deras idé hjälper veterinärer och hästägare att
säkerställa rätt diagnos för hållbara hästar. Det är svårt även för ett tränat veterinäröga att se små skillnader i hästars
rörelsemönster. Ibland är det omöjligt att veta hur hästen rörde sig förra veckan i jämförelse med idag, efter vila och
behandling. Samtidigt har många hästägare långt till klinik och specialistvård. Det borde gå att hitta ett bättre sätt med
dagens teknik, tänkte veterinären och forskaren Elin Hernlund. När hon träffade AI-proffset Axel Nyström föll allt på plats
och appen Sleip utvecklades. Nu erövrar den världen och uppfinnarna har blivit entreprenörer, vilket gett många nya
erfarenheter.

Equilab, appen som mer än 1 miljon ryttare använder

Torsdag 23 februari 11:30 – 12:00

Medverkande: Elin Jadefelt, Produktdesigner 

Förvåningen var stor hos triathlonlöparen Per Eriksson när han kom till stallet som nybörjare och fick till svar att det inte
fanns någon träningsapp. Som träningsnörd var han van att ha örnkoll på hur länge han tränade, höjdskillnader, tempon,
puls, ja, allt. Det var startskottet för Equilab, träningsappen för hästsport. Sju år senare används appen av ryttare
världen över, vilket gett många intressanta insikter om produktutveckling och ständigt lärande. I år hoppas Equilab på att
kunna göra ett plusresultat. Och utvecklingen fortsätter.



Lunch

Torsdag 23 februari 12:00 – 12:45

Henrik von Eckermann – entreprenör och världsmästare

Torsdag 23 februari 12:45 – 13:15

Medverkande: Henrik von Eckermann 

Han har snart vunnit allt som går att vinna, Henrik von Eckermann, men för att nå dit krävs en tydlig företagsstrategi. För
det är inte gratis att tävla över hela världen, och verksamheten måste alltid fungera på hemmaplan, kunderna vara nöjda
och allt annat fungera. Under Hästföretagarforum får vi lära känna en annan, okänd sida av världsmästaren - den som
internationell entreprenör.

Att köpa, förvalta och utveckla ett hästföretag med många olika ben

Torsdag 23 februari 13:15 – 13:50

Medverkande: Peter Lundström, Caroline Lundström 

Caroline och Peter Lundström driver en kvalitetsverksamhet både på plats på gården Rekasta och som konsulter. Peter
Lundström är välkänd, internationell banbyggare och Caroline Lundström är rutinerad tävlingsarrangör och har i många
år varit spindeln i nätet under bland annat Sweden international horse show. För några år sedan köpte de tävlings- och
kursgården Rekasta utanför Enköping av Sylve Söderstrand och Ivan Zulueta Flores. Vilka för- och nackdelar finns det
med att köpa en befintlig verksamhet, utveckla och driva den och parallellt fortsätta som konsulter inom banbyggande
och projektlederi?

Fika

Torsdag 23 februari 13:50 – 14:10

Har du koll på vilka nyckeltal som spelar roll för din lönsamhet?

Torsdag 23 februari 14:10 – 14:55

Medverkande: Ludvig & Co  

Ludvig & co reder ut begreppen och ger lönsamma tips. Säg nyckeltal och många hästföretag antingen stänger av helt
eller ser ut som frågetecken. Men faktum är att det är lätt att förstå och innebär att man enkelt ser var det finns
möjligheter att förbättra lönsamheten i företaget. Nyckeltalen hjälper till att styra verksamheten åt rätt håll. Det kan
fungera som kompass för att hålla fokus, kommunicera, engagera och förenkla beslut. Under seminariet förklarar Carl
Dyrendahl och Petra Callum-Hastings vad nyckeltal är och vilka tal som är viktiga för hästföretagare att hålla koll på.



Så undviker du bränder, vattenskador och olyckor

Torsdag 23 februari 14:55 – 15:25

Medverkande: Länsförsäkringar , Agria  

Agria och Länsförsäkringar berättar hur katastroferna kan undvikas med Trygg Hästgård. Enligt devisen att den
billigaste skadan är den som aldrig inträffar, levererar Mikael Theorén, Agria Djurförsäkring och PA Eldenfalk,
Länsförsäkringar Bergslagen en rad praktiska tips varvat med intressant statistik och exempel ur verkligheten. För det
finns oftast väldigt mycket man kan göra för att förebygga skador och därmed spara pengar och öka lönsamheten i sitt
hästföretag.

Boosta ditt varumärke på sociala medier med en genomtänkt strategi

Torsdag 23 februari 15:25 – 16:00

Medverkande: Rebecka Fredriksson, Expert sociala medier 

Experten Rebecka Fredriksson ger konkreta tips. Vad är det egentligen som gör att vissa lyckas väldigt bra i sociala
medier, medan andra inte riktigt når ut? Måste man dokumentera precis vartenda steg för att bli framgångsrik, eller
räcker det att vara smart? Vilka är de vanligaste felen man gör, och hur ska man förhålla sig till de olika sociala medier
som finns? Oavsett om du är en fena på sociala medier eller står i startgroparna, kommer du att få med dig många
konkreta verktyg och goda råd av Rebecka Fredriksson, som driver House by RF.

Tack för i år!

Torsdag 23 februari 16:00 – 16:05
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