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ÖLANDA. Sedan februari 
driver Susanne Rosen-
qvist ett unikt häst-
SPA i Ölanda. 

På ett löpband, ner-
sänkt i vatten, både 
rehabiliteras och tränas 
hästar. 

Efter bara några 
månader kan hon se 
goda resultat och både 
nöjda hästar och ägare.

– Det bästa är att få 
ta hand om hästarna, 
att fixa och dona kring 
dem. Man blir själv glad 
när hästarna är lyck-
liga, säger den stolta 
ägarinnan.

Ale Häst Spa ligger lugnt och 
vackert någon kilometer in 
från Alingsåsvägen i Ölanda. 
Vägverket har ännu inte satt 
upp en skylt längs den gro-
piga grusvägen som visar att 
det är dags att svänga av, men 
två skinande röda byggna-
der skvallrar om att man har 
kommit rätt. Utanför rehabi-
literingscentret ska det anläg-
gas fräscha gräshagar och en 
del småsaker inomhus ska 
fixas till. Men det viktigaste 
är att löpbandet är igång så att 
hästarna kan tas omhand.

– Metoden med ett löpband 
under vatten har funnits i USA 
i 30 år och jag ramlade över 
den av en tillfällighet när jag 
sökte på internet efter forsk-
ning kring hästrehabilitering, 
berättar Susanne Rosenqvist. 
Rehabilitering och konvale-
scens har varit min passion 
länge.

Först i Europa
Susanne är den första att 
bygga en så kallad Hydro 
Horse i Europa. Hästarna 
leds ner i en smal, vattenfylld 
ränna och tränar på löpbandet 
i genomsnitt 15 till 20 minu-
ter. Därefter får de ställa sig i 
det så kallade solariet, en box 
med värmelampor. Det finns 
också ett stall med plats för de 
hästar som kommer långväga 
ifrån så att de kan stanna på 
gården under de veckor som 
träningen tar.

– All träning är individuell 
och hästen går framför allt. De 
brukar börja med att gå sakta 
på bandet och sedan avsluta 
med att trava mot slutet av 
träningspasset. 

Det är inte bara skadade 

hästar som kommer till cen-
tret utan många kommer för 
att få ett träningspass. Det 
är alla typer av hästar; trav-, 
galopp- och ridhästar.

– Även hästar behöver vari-
ation och de kommer hit för 
att få något annat att göra och 
tänka på än den vanliga trä-
ningen. Och de tycker att det 
är kul i vattnet.

Första gången brukar de 
flesta hästar vara lite osäkra, 
spända och undra vad som 
pågår. Men efter några besök, 
när de vant sig och slappnar 
av, är det inte ovanligt att häs-
tarna börjar leka med vattnet.

– Vi har en som samlar 
vatten i underläppen, en annan 
som dyker, hon stoppar ner 
hela huvudet under vattnet, 
någon slickar på poolväggarna 
och en annan suger in vatten 
i munnen och sprutar ut det 
i en stråle, skrattar Susanne 
och hennes ord dränks i höga 
gnägganden från Dronningen 
som tränar just nu.

Efter Dronningen kommer 
tre hästar från Stall Vinol i 
Sannum till centret. Hästarna 
har överansträngningsska-
dor och kommer tre gånger i 
veckan. Inger Zackrisson, en 
av ägarna, är mycket nöjd med 
behandlingen:

Imponerad
– Jag är imponerad. Det går 
väldigt fort framåt, bara efter 
fyra gånger såg jag nya musk-
ler på hästarna och de är väl-
digt mjuka och fina efteråt. 

Susanne Rosenqvist tar 
emot alla typer av skador. Det 
blir många benskador och 
hältor. 

– Vid en benfraktur kan 
hästen gå ner i poolen på tre 
ben och börja träna så fort 
såret läkt i stort sett, berättar 
hon. I simning har man ingen 
belastning alls men här har 
de en viss belastning. Det gör 
att hästen får konvalescens 
för det skadade området och 
uppbyggnad samtidigt, vilket 
förkortar skadeperioden och 
sparar pengar för ägaren.

Finns det inga faror med 
att belasta en skada på löp-
bandet?

–  Nej. Det har bara gått tre 
månader sedan jag öppnade 
men jag har redan insett att 
jag gjorde rätt, säger Susanne.

Under förmiddagen har  
fyra hästar redan hunnit få 
sin träning. Inger Zackris-
sons travhästar Julia Fame 
och Smashy Arvells står i 
solariet och myser i värmen 
medan Susanne leder ner rid-
hästen Pippi Lotta i vattnet. 
Hovarna klapprar skönt mot 
betonggolvet innan de plaskar 
ner i vattnet.

– Vi brukar säga att många 
hästar vill ha täcke och kudde 
i solariet. De tycker att det är 
skönt där. Dels torkar de och 
dels hjälper värmen till att 
bibehålla blodgenomström-
ningen i musklerna vilket 
hindrar mjölksyran, berättar 

Susanne.
– Min Pippi Lotta somnar 

här, hon vill inte gå härifrån, 
fortsätter Inger Zackrisson.

Men det har inte varit frid 
och fröjd under hela vägen.

– Det har varit många mot-
gångar under bygget, berättar 
Susanne. Det tog ett och ett 
halvt år och jag har sagt att jag 
aldrig ska se tillbaka på den 
tiden som var ett helvete. Men 
nu ser vi bara framåt och jag 
har lärt mig att jag är en över-
levare. Kommer det en mot-
gång så löser jag problemet.

Än så länge är det flest 
hästar från Västsverige som 
kommer till Ölanda men 

ryktet börjar sprida sig om 
det enda löpbandet i Europa. 
Veckorna är nästan helt full-
bokade och Susanne jobbar 14 
timmar om dagen, sju dagar. 
Och det smids större planer 
på gården:

– Vi ska bli större. Jag har 
en tioårsplan men den berät-
tar jag inte om, avslutar hon 
lurigt.

HYDRO HORSE
Hydro Horse är ett löpband som 
sänkts ner det i en 1,40 meter 
djup vattenränna med jetstrålar. 
Dessutom har man försänkt hela 
utrustningen ner i marken så att 
hästen går ner och upp via 7 m 
långa ramper. Hydro Horse poolen 
alltid fylld med vatten till skillnad 
från andra vattenterapier där en 
bassäng eller ett kar fylls upp 
efter att hästen gått i. 

Källa: 
http://www.horsetreadmills.com/
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