Daniel Svensson - Stall DS
Jag bedriver min verksamhet Stall DS, som riktar sig till
hästuppfödare samt häst- och ponnyryttare.
Jag åtar mig tävling/utbildning/inrdidning av hästar, samt
försäljningsuppdrag.
För närvarande har jag min verksamhet förlagd till
Strömsholm.

Lärare på Strömsholms Ridskola
Jag arbetar även som lärare på Strömsholms Ridskola som satsar på sin
utbildningsverksamhet. Strömsholm satsar på att skapa en utbildningsmiljö i världsklass för
svensk ridsport. Där kan jag bl a samarbeta med Maria Gretzer, Jens Fredricson m fl duktiga
tränare.

Häst- och ryttarutbildning
Stall DS är idag ett utbildnings- och försäljningsstall. Jag har också träningsverksamhet på
olika ridanläggningar i Stockholm, Södermanland, Västmanland samt Östergötland.
Jag kan även åta mig träningsuppdrag som kurser, clinics på andra platser i Sverige.
Om mig

Under många år har jag arbetat som ridlärare och
ridskolechef. Jag blev auktoriserad ridlärare på Strömsholm
1994 och är idag auktoriserad A-tränare inom hoppning.
Redan innan Strömsholm arbetade jag som ridlärare hemma i
Västervik. Där arbetade jag fram till 1997 då jag blev
ridskolechef på Vilsta ridskola i Eskilstuna.
I slutet av 90-talet blev jag ombedd av familjerna Hoffman
och Larsson, att starta och som anställd driva en ridskola i
Gnesta. Här tränade jag bl a familjen Larssons dotter Kim
Larsson, som under min coaching vann JSM och blev 6:a på
JEM.
Under perioden 2006-2010 arbetade jag som landslagsledare
för ponnyryttarna.
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Utbildning och försäljning av hästar
Stall DS tar emot unghästar, från 3 års ålder, för utbildning
och hästar i alla åldrar för försäljning. Jag har alltid några
hästar aktuella för försäljning.
I mitt nätverk har jag dessutom goda kontakter, både
nationellt och internationellt, för att kunna söka en häst som
passar dina önskemål.
Välkommen att, kontakta mig om du är på jakt efter en ny
häst att träna och tävla med.

Från unghäst till tävlingshäst
Jag tar emot och utbildar unghästar från 3 års ålder till de olika championaten. Jag säljer din
häst. Jag hittar rätt häst för dig. Jag köper kvalitetshästar i alla åldrar och byter in din häst vid
behov. Jag tar även emot hästar för tävling.

Mitt kontaktnät är stort, nationellt som internationellt. Jag kan även erbjuda ett fåtal elever
plats på min anläggning.
Gemensamt tar vi din häst till det mål vi sätter upp.
Samarbete med uppfödare

Jag samarbetar gärna med olika uppfödare och tar emot
unghästar från 3 års ålder och utbildar dem från grunden. Det
enda krav jag har, för att kunna börja arbeta med hästen, är att
den är väl hanterad och grunduppfostrad när den kommer till
mig. Yngre hästar, som jag tar in för att arbeta långsiktigt med,
ska vara av bra kvalitet. Jag går också gärna in som delägare i de
hästar jag tror på.

Clinton som segrare i 2004
års Breeders Trophy
Några av de uppfödare och hästägare jag hittills haft ett mycket givande samarbetat med är
Monika Lindstedt, Maria Fritz Warg och Jens R Björöy, Birgitta Valette och Flemminge gård.
Jag har i min verksamhet utbildat 15-16 hästar som nått svår klass i sin vidare karriär, t ex
Ofelia, Luciano och Clinton. En av mina större framgångar var när jag 2004 vann Svenskt 6års championat och Breeders Trophy i hoppning med Clinton (val, e Cortez u Windolina ue
Windwurf) ägare Anna Svensson.
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Träningsverksamhet
Förutom att jag arbetar som tränare på Strömsholm håller
regelbundet träningar för ponny- och hästryttare. Under
några år (2006-2010) var jag landslagsledare för
ponnylandslaget.
I Ridsportförbundets regi har jag deltagit i vidareutbildning,
coachning på elitnivå för bl a Henk Nooren och Peter
Eriksson.
I min träning fokuserar jag på att varje ryttare ska få den träning som individen behöver för att
känna sig nöjd med sig själv efter varje träningstillfälle.
Jag håller regelbundet träningar, både på anläggningen och
runt om i Sverige. För mig är det viktigt att visa respekt för
eleverna genom att komma i tid till träningstillfällena.
Jag vill ge varje ryttare den träning individen behöver. Alla
ska känna sig nöjda när de lämnar träningen.

Ponnylandslaget

Vi har varit mycket framgångsrika i ponnylandslaget under år 2007/2008 när jag var
landslagstränare.. Vi har tagit både guld och silver i C- och D-ponny. Detta arbete har gett
mig stora möjligheter att utvecklas som ledare.
Kim Larsson, som ridit i landslaget, har under ett flertal
perioder varit stationerad på min anläggning med sina hästar.
Förutom att jag tränar Kim så deltog hon i min
utbildningsverksamhet.

Träningar

Jag håller regelbundet träningar i Stockholmsområdet. Bl a i
Södertälje, Botkyrka, Haninge m fl platser i
Stockholmregionen. Ena veckan är det ponnygrupper med bl
a ryttare från div 2 till elit. Andra veckan är det ryttare på stor
häst som rider blandade svårighetsklasser upp till 1.40. Det
viktiga för mig är att det är intresserade och ambitiösa ryttare
som vill utvecklas.
Helgkurser

Under hela året håller jag helgkurser runt om i Sverige. Om du är intresserad av att jag håller
en kurs är du välkommen att kontakta mig på min mailadress daniel@tranarportalen.se.
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Tävling
Vid tävling är det alltid hästen som står i centrum. Det gäller
att bygga upp ett förtroende mellan häst och ryttare. Jag har
med ett flertal hästar placeringar i 150-klasser och högre.
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