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Någonting för alla sinnen
ta in dofterna...

känn värmen...

se färgerna...

Hitta nya
infallsvinklar!
hör tystnaden...

njut av aromen...

Välkommen till Söderåsens Forsgård!
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Någonting för alla sinnen

Vi riktar vår verksamhet till alla, varför det har varit viktigt för oss att göra gården tillgänglig
även för gäster med funktionsnedsättning. Vi har gott om utrymme, som anpassas efter
gästernas behov och önskemål.
Vi erbjuder upplevelser från enstaka dagar till hela veckor. De omfattar allt från traditionella
konferenser, till riktade arrangemang som t.ex. ridsjukgymnastik för gäster med
funktionsnedsättning.
Maten är viktig för oss på Söderåsens Forsgård, och vi lägger stor vikt vid den hemlagade
menyn. Kvaliteten på råvarorna är hög, och vi använder i möjligaste mån lokala och svenska
råvaror, även för de mer exotiska rätterna.
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Någonting för alla sinnen
Gården – mitt i naturen
Vi erbjuder helpension i en vacker lantmiljö.
Hela gården omges av skog och ligger nära
Skåneleden. Det finns gott om stigar och vägar,
som slingrar sig genom bok-, gran- och lövskog,
längs med vattenfall och ut på öppna fält med
vacker utsikt.
Närmast gården ligger ängarna där djuren betar
bland blommorna på sommaren. Vid skogsbrynet
ligger ”sjöarna” – fyra dammar med cirkulerande
källvatten.
Här kan man bada, ro eller åka skridskor
beroende på årstid eller bada i vår vedeldade
bastuflotte. I ett par av dammarna finns kräftor
och regnbågslax.

Det finns också möjlighet att utnyttja grillkåtorna vid dammarna eller använda utegrillen
av natursten.
Man kan promenera längs stigarna, slå några slag
med golfklubborna eller varför inte ”koppla upp
sig” i hängmattan. Givetvis finns också möjlighet
att uppleva Söderåsen från hästryggen.
Från gården kan man inte med blotta ögat se
några andra hus. Man är mitt ute på landet.
Den lilla grusvägen slutar på gården, vilket
skapar goda förutsättningar för en vistelse i
lugn och avkopplande miljö.

En plats för alla!
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Någonting för alla sinnen

Ulrika Stengard-Olsson, som är
leg. sjukgymnast och
ridsjukgymnast, har startat och
utvecklar verksamheten på gården,
med ständigt nya projekt på gång.

”På Söderåsens Forsgård vill
vi erbjuda gästerna omtanke
och personligt engagemang
förenat med familjekänsla.
Vi skräddarsyr arrangemangen
efter gästernas önskemål.
Vår ambition och förhoppning är att gästerna
ska få möjlighet att förena
stillhet med aktiviteter,
i en fantastisk miljö,
och vår vision är att
det på Söderåsens
Forsgård ska finnas någonting för
alla.”

Välkommen att hitta
Din egen upplevelse!

Ulrika
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Konferens med omtanke

På Söderåsens Forsgård konfererar Du mitt i naturen långt borta från vardagens brus. Den lugna
och avstressande miljön bidrar till att öka Din koncentration på det som Du har kommit hit för.
Det finns gott om plats för reflektion, det som vi alla tycker är viktigt, men som vi sällan unnar oss.

Välkomna/ Ulrika

Med plats för reflektion!
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Konferens med omtanke

Vi hjälps åt att planera konferensen, allt från
meny till olika arrangemang, enskilt eller i
grupp.
För oss är det den totala upplevelsen som
räknas. Därför erbjuder vi kringaktiviteter av
olika slag som t.ex. guidade naturvandringar,
turridning, fiske eller bad i den vedeldade
bastun.

Vi rekommenderar konferens med minst två
övernattningar för att Du ska kunna ta del av de
möjligheter Söderåsens Forsgård har att erbjuda
av lugn och ro.

Naturens lugn
väntar!
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Turridning
Söderåsen från hästryggen – en naturupplevelse med livskvalitet!
Tur-/anpassad ridning – efter Dina möjligheter. Vår förhoppning är att turridningen på våra
islandshästar ska ge en totalupplevelse och inte bara vara en ridtur i största allmänhet. Därför
fokuserar vi inte enbart på ridningen i samband med våra turer utan erbjuder även naturguidningar
av olika slag. En fika i skogen vid vattenfallet är också en upplevelse. Alla ska känna sig välkomna.
Våra hästar är specialutbildade och vi kan erbjuda olika ridhjälpmedel, även ramp och lyft.
På gården finns ridsjukgymnast och personal som genomgått Svenska Ridsportförbundets
Handikappledarutbildning steg 3. För de som inte kan eller vill sitta på hästryggen kan vi erbjuda
häst och vagn, även anpassad för rullstol. Vi arrangerar gärna återkommande ridtillfällen för såväl
enskilda som grupper.
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Föreläsningar
Lite prat och mycket verkstad!
Föreläsningar - med insikt, utsikt och avsikt. Ulrika Stengard-Olsson är leg. sjukgymnast och
ridsjukgymnast med lång erfarenhet från barn och ungdomshabilitering men också från primärvård och
specialklinik för rygg- och nackbesvär. Ulrika har även en grundläggande jordbruksutbildning
tillsammans med lång erfarenhet av djur och naturvård. Dessa erfarenheter använder Ulrika i sina
föreläsningar på universitet och högskolor i Sverige och utomlands, för sjukvården, företag, föreningar
och förbund.

Ämnesområden som ligger Ulrika varmt om hjärtat är t.ex.
• Ridsjukgymnastik
• Utbildning för sjukgymnaster och andra med medicinsk grundutbildning
• Möjligheter i samband med funktionsnedsättning
• Djurs och naturs påverkan på människan- ”grön rehabilitering”
• Natur- och kulturvärden på Söderåsen
• Erfarenheter som kvinnlig lantbruksföretagare
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Ridsjukgymnastik

Sedan år 2000 bedriver vi ridsjukgymnastik för
barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Detta sker antingen som enskilda
behandlingar eller i lägerform. Vi använder
specialutbildade hästar som är vana vid ryttare
med funktionsnedsättning.

Hästen är en levande
behandlingsbrits som kan
föra Dig ut i naturen dit
ingen rullstol kan nå!
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Ridsjukgymnastik
En unik behandling – se människan, inte funktionsnedsättningen!
Ridsjukgymnastiken är en unik behandling
som bland annat ger en tonusreducering som
inte uppnås med någon annan metod. Den
grundar sig på hästens tredimensionella rörelse
i skritt, som hos människan påminner om
bäckenets rörelse vid gång. Andra fördelar som
behandlingen medför är t ex förbättrad balans,
kroppsuppfattning, styrka och koncentration,
vilket leder till ökat självförtroende. Vi anpassar
behandlingen efter var och ens unika behov.

Gästerna kommer att kunna delta i hästarnas
skötsel och har möjlighet att genom teori och
praktik förstå ridningens betydelse för att leva
och utveckla ett aktivt liv. Vi tillbringar mesta
tiden utomhus, i ”ur och skur”.
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Ridsjukgymnastik
Ridsjukgymnastiken – hjärtat i vår verksamhet!
Ulrika som 1994 blev klar med sin utbildning till
sk ridefysio-terapeut i Danmark, fortbildar sig
kontinuerligt, och slutförde bl.a. sitt ”Certificate
in therapeutic riding from a physiotherapeutic
aspect” under 2005. Ulrika är också utbildad
klassificerare för ”Equestrian Competition for
Riders with Disabilities”.

för rygg- och nackbesvär, och har bedrivit
ridsjukgymnastik för personer i alla åldrar.
Ambitionen och förhoppningen är att det
ska vara roligt att vara här på Söderåsens
Forsgård! Ridningen ska inte bara upplevas
som en behandling, utan även som en
fritidsaktivitet.

Ulrika har lång erfarenhet som sjukgymnast
inom barn- och ungdomshabiliteringen, men
också från primärvården och från en specialklinik
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Specialarrangemang
På Söderåsens Forsgård vill vi visa våra gäster på nya möjligheter!
På Söderåsens Forsgård vill vi erbjuda det där lilla extra som både blir personligt och hemtrevligt. Vi kan
anordna allt från läger, bröllop och kickoffer till myshelger med familj och goda vänner, men också nya
möjligheter i form av sjukgymnastik och aktiviteter för gäster med funktionsnedsättning. För att Du ska
hinna känna efter vad som passar Dig rekommenderar vi minst två övernattningar.
Varje arrangemang utvärderas, för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre. Vi planerar Din vistelse
tillsammans, så att Du ska få ut så mycket som möjligt av dagarna hos oss.

Ingenting är omöjligt!
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Boende och mat – med det lilla extra

Våra lokalerna håller hög standard med bl.a
kaklade badrum och öppen spis, och vi anpasssar
dem efter våra gästers behov och önskemål.
Inte minst för våra gäster med funktionsnedsättning är det viktigt att även maten
anpassas. Vi vill att den ska vara både nyttig,

god och passa tillfället. Den ska tilltala med
både smak, färg och form, och vi försöker göra
måltiderna till en njutning.

Varje dag en ny upplevelse!
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Aktuellt
Senaste nyheterna
– Ridsjukgymnastik går att boka hela sommaren.
Hör av Dig så berättar vi mer. Lättast via mail.

– Turridning på en timme alternativt långturer
går att boka hela sommaren.
Hör av Dig så berättar vi mer. Lättast via mail.

– V 34 börjar våra ridgrupper igen.
Du som red i våras har kvar Din plats.
Är Du intresserad av att börja rida hos oss?
Hör av Dig så berättar vi mer. Lättast via mail.
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Artiklar
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Skolelever på utflykt på Söderåsen

Artikel i Helsingborg Dagblad 2011-04-27

LÄSARNYHET. Vad kan vara bättre än att få en heldag på Söderåsens sluttningar en ljuvlig
vårdag?
Detta blev verkligheten för 15 barn från särskolorna i Åstorps kommun tisdagen den 26 april.
Barnen med lärare samlades på Söderåsens Forsgård. Ett rikhaltigt program fanns:
Promenad på en sinnesstig – lukta, känna, lyssna, se och smaka. Titta efter vårtecken.
Kolla vad som fanns i vattendammarna var spännande. Gå en tipspromenad. Hämta ägg i
hönsgården samt kolla in kaniner och katter tyckte barnen var trevligt.
Men höjdpunkten var nog att få rida en runda i skogen på Islandshästar. Många av barnen
hade aldrig provat på detta tidigare och de var mycket stolta när de såg att det gick bra.
Avslutningsvis serverades nystekta hamburgare med tillbehör.
Åstorps Rotaryklubb stod som arrangör för denna aktivitet och ett antal Rotarianer var med
som medhjälpare. Ansvarig för programmet var Ulrika Stengaard-Olsson.
Stellan Wessman, Åstorps Rotaryklubb
!

Rotaryutflykt för barn med funktionsnedsättningar från Åstorp
Artikel i BMZ 2011-04-26

Rotaryutflykt för barn med funktionsnedsättningar
från Åstorp
Söderåsens Forsgård 110426
Marken täckt av vitsippor och en strålande, omfamnande Moder Sol därtill… Någon däruppe
hade lagt det perfekta sceneriet för de femton förväntansfulla barn som mötte upp på
Söderåsens Forsgård dagen efter påskfirandet.
Det var Rotary i Åstorp som bjudit in Åstorpselever med funktionsnedsättningar och deras lärare och
handledare till en händelserik förmiddag med natur och djur som förtecken.
Här fick eleverna uppleva mycket av det vardagliga lantlivets behag.
De fick bl.a. ge sig ut på en spännande sakletarjakt och håva i dammen på gården, leta efter grodor,
ägg och fiskar.
En liten runda på en sinnesstig gav barnen möjlighet att med alla sinnen supa in naturens alla under
och vårtecken – smaka, känna, lukta, räkna årsringar på träd, leta vårblommor…
Att gosa med kaniner, leka med katten och hönsen uppskattades med glädjetjut från det yngsta gardet
medan tipspromenaden kanske föll de lite äldre mer i smaken.
Mest populärt alla kategorier var nog ändå att få rida islandshästarna.
Projektansvarig var Söderåsens Forsgårds egen Ulrika Stengard-Olsson, själv Rotaryan.
http://www.bmz.se/

!

Varför är ridsjukgymnastik bra?
Artikel i Sydsvenskan 2011-02-21

Ridsjukgymnastik stärker både kropp och själ
Artikel i Islandshästen nr 4/2009
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Artiklar
Söderåsens Forsgård – daglig verksamhet, lägerverksamhet
och anpassad fritidsridning för personer med funktionshinder
Artikel LRF Grön Omsorg utgiven 2008

Kvinnligt företagande på Söderåsen
Artikel i Helsingborgs Dagblad dec 2007

Uppdrag eva främjar

kvinnligt företagande
på Söderåsen

20

Löjligt, Borg – lär av ”Rid för livet”
Artikel i Aftonbladet 2007-11-13
http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/lenaaskling/article1229196.ab

Med hestabugard i Vipjod!
Artikel i Isländska Se och Hör nr 27/2007

Behandling på hästryggen
Artikel i Häst och Ryttare nr 8/2007
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Artiklar
Birgitta åkte till stallet – fick hjälp med sin onda rygg

När en häst går i skritt rör den sig
tredimensionellt; fram och tillbaka, åt sidorna samt en rotationsrörelse. Det är samma rörelse som
när vi människor går. Den tredimensionella rörelsen är nyckeln i
ridsjukgymnastik, den kan man
inte få fram på något annat sätt.
Under en halvtimmes behandling
på hästryggen sker ungefär 1 700
lägesförändringar, det pågår ju
hela tiden, även när man till exempel koncentrerar sig på balansträning. Det är fantastiskt,
säger Ulrika som arbetat
med ridsjukgymnastik
sedan 1991.

Din hälsa special – Djur gör oss friskare
Artikel i Allers nr 45/2006
Text: Lilian Ottosson
Bild: Görgen Persson

DIN
HÄLSA SPECIAL
6 SIDOR

Rider barbacka

Birgitta leder ut
Kvällssol ur stallet,
fram till en ramp
som underlättar för
henne att komma
upp på hästryggen.
Sedan bär det i väg
ut i lövskogen på den
vackra Söderåsen.
Birgitta rider barbacka, hon har bara tyglar
samt ett specialband – spänt
runt hästens mage – med handtag att hålla sig i om det skulle
behövas. Men hon har hjälp av
Jonathan Olsson som går bredvid och leder hästen.
– Vi har alltid en ledare som
ansvarar för hästen. Den är ju en
levande ”behandlingsbrits” och
kan råka snubbla eller bli rädd.
De flesta patienterna har också
med sig en person som kan gå
vid sidan om och hjälpa till om
det behövs. Men en del som ridit
tidigare, som Birgitta, tycker att
de inte vill ha någon vid sidan
om. Jag själv går runtom och instruerar och visar hur patienten
ska göra, förklarar Ulrika.
– Oftast sitter man barbacka på
hästen för att känna dess rörelser
riktigt; en sadel tar bort lite av sidorörelserna. I behandlingen använder vi oss av naturens förutsättningar, rider uppför backe,
nerför backe, mellan träd. Naturen ger också mycket för själen
och vi arbetar i ur och skur, det
gör inget om det regnar eller blåser lite.
Övningarna är speciellt utformade för ridsjukgymnastik, men

Djur gör oss
friskare

Birgitta åkte till stallet
– och fick hjälp
med sin onda rygg
En halvtimme på
hästryggen kan vara
jobbigare än man kan
tro, särskilt om man gör
gymnastik samtidigt.
Det vet Birgitta som
får ridterapi för sina
ryggproblem. Och det
gör verkligen nytta...

B

lickstilla står islandshästen
Kvällssol och njuter när Birgitta med lugna tag drar
ryktborsten över hennes rygg.
Om en liten stund ska de båda ge
sig ut på veckans träningspass
tillsammans med ridsjukgymnasten Ulrika Stengard-Olsson.
Birgitta dras med besvärliga
ryggproblem sedan länge och
hade prövat det mesta i träningsväg när hon kom till Söderåsens
Forsgård, några mil öster om
Helsingborg. Här har hon äntligen hittat en behandlingsform

som hjälper. Det känns vid de
dagliga promenaderna att ryggen fungerar som en helhet igen
– ett halvtimmespass i veckan på
hästryggen gör verkligen skillnad tycker hon.
– Det är väl bara att sitta och
åka med säger en del. Så dumt!
Jag är rejält trött efter passet och
ett par dagar senare kommer träningsvärken. Men det gör nytta,
säger Birgitta.
– Det unika i ridsjukgymnastik är att man använder sig av hästens tredimensionella rörelser.

Gympa till häst
Artikel i Allt om Hjälpmedel nr 7/2002
Nr 7 -2002

Gympa till häst
Högt ovanför den dimmiga Skåneslätten smälter barn, hästar och natur samman.
För tredje gången anordnar ridsjukgymnasten Ulrika Stengard Olsson läger för
funktionshindrade barn och ungdomar. Barnen tränar intensivt utan att de
märker ansträngningen.
Solen bryter just över trädtopparna och stillheten runt gården på Söderåsens
Forsgård är påtaglig. Men inne i det lilla stallet pågår intensiv aktivitet. Sex barn och
ungdomar ryktar och sadlar de tre ponnierna. Albin Svensson och Sandra Ottosson
hjälps åt att borsta den svarta hästen på ryggen, känna med handen efter lera på magen
och reda ut den tjocka manen. Man måste sträcka och böja på sig för att komma åt
ordentligt.
– Jag tycker bäst om Blakkur, han är så skön att sitta på, berättar Albin som lämnat sin
rollator utanför boxen och istället får hjälp av sjukgymnasten Elisabet von Geijer.
Femtonåriga Sandra Ottosson har lång häst- och ridvana och borstar med jämna tag så
långt hon når från rullstolen.
Det är dags för dagens första ridpass. Halva gruppen rider medan de andra har teori
och sadelvård inne i stallet. Petronella Karlsson, Amanda Olsson och Albin Svensson
får hjälp av Ulrika, var sin sjukgymnast samt respektive förälder att sitta upp på
hästarna från en ramp vid ridbanan.
Dagen innan har Ulrika arbetat med ett barn i taget, och idag tränar man de nya
rörelserna.
– Jag har lite träningsvärk i hela kroppen och särskilt låren, säger Albin. Jag har ridit
på en ridskola tidigare men då ramlade jag av.
Den risken minimeras på lägret med minst två vuxna vid varje ekipage. Sjukgymnasten
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Förening
Söderåsens Forsgårds Natur- och Upplevelseförening
är en förening som välkomnar alla oavsett funktionsnedsättning. Föreningen
vill främja upplevelser och sinnesupplevelser som har med natur och djur att
göra. Föreningen vill verka för att göra naturen tillgänglig för alla och därigenom
stimulera till fysisk aktivitet som vilket leder till en meningsfull fritid. Läger och
dagsarrangemang har varit mycket uppskattade och medlemmar kommer till
arrangemangen från hela Sverige. Arrangemangen är integrerade med barn och
ungdomar både med och utan funktionsnedsättning. Detta uppskattas mycket då
man lär av varandra. Arrangemang finns även för vuxna.
I föreningen finns personer som i vanliga fall arbetar med sjukgymnastik och
fritidsaktiviteter för människor med funktionsnedsättning, och som därmed har
god insikt i dessa personers speciella förutsättningar och behov. Sedan 2006 har
årligen flera rid- och upplevelseläger genomförts i föreningens regi.
Läs mer på hemsidan:
www.upplevelserforalla.se
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Här finns vi:

Söderåsens Forsgård
Forsgårdsvägen 68
SE-265 72 Kvidinge
Sweden
Tel +46 (0)435 191 19
Mob +46 (0)706 191 192
e-mail: ulrika@soderasensforsgard.se

Söderåsens Forsgård ligger avskilt men
ändå nära, ca 20 minuter från Helsingborg
och en dryg timme med bil från Malmö,
högt uppe på natursköna Söderåsen.
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