Rikke Laumann har igen i 2009 indgået sponsoraftale med St. Hippolyt Danmark A/S
Rikke Laumann har igen i 2009 indgået sponsoraftale med St. Hippolyt Danmark A/S. Fodring og
foderrådgivning fra St. Hippolyt Danmark’s uddannede konsulenter indgår som en del af teamet der
sikrer, at Rikkes heste fungerer optimalt både til træning og ved konkurrencer. Rikke drager stor
brug af foderrådgivningen, og har efter forsøg med mange forskellige produkter fundet den
kombination der fungerer bedst for hendes heste. Der er lavet individuelle foderplaner til alle
hestene og de forskellige kombinationer tilpasses den enkelte hest efter behov. At hestene fungerer
godt i den daglige træning og at hun altid er sikker på, at hestene vil æde deres foder når hun er ude,
giver hende en ro og tryghed.
Rikke Laumann fortæller:
Fodring er alfa & omega for at jeg får et godt resultat på banen. Uden produkter som jeg bare ved
virker, kan jeg ikke nå de mål jeg sætter mig.
Jeg har gennem de sidste mange år brugt foder fra Hippolyt, og jeg har afprøvet flere forskellige af
deres müslier- og specialprodukter. Jeg har nu med hjælp fra St. Hippolyt’s foderkonsulent,
Christina Kryder Pedersen, fundet den kombination, der virker bedst for mine heste.
De produkter, som har haft størst betydning og virkelig gjort underværker, er Pre-alpin Senior,
VollwertPellets, MoviCur og Irish Mash. Min hest Milano, der er 20 år, har pga. sin alder haft svært
ved at holde huld og muskulatur. Derfor fik jeg lavet en justering i hans foderplan. Jeg skiftede
havre ud med VollwertPellets, som er havrefri, og begyndte at bruge Pre-Alpin Senior, som bl.a. er
beregnet til ældre heste. Efter ca. 2-3 uger, var han begyndt at fylde ud igen og hans pels fik en flot
glans. Jeg kunne samtidigt mærke han fik mere energi og glæde ved træningen, da han brugte sin
energi rigtigt. Hans muskulatur ændrede sig også og han er ikke helt så stram i overlinjen, som han
var før. Dette er en stor fordel, da jeg meget bedre kan ride ham og det påvirker også hans
bevægelser. Milano får også MoviCur til hans sener og led, da han er en ældre herre, som jeg gerne
vil beholde i mange år endnu. Takket være dette produkt har jeg stadig en yderst velfungerende
hest, som trodser sin alder og stadig er med i gamet.
Til alle mine heste bruger jeg Irish Mash både i dagligdagen, til stævner og under transport. Jeg har
altid friske heste, når jeg når frem. Under stævnet har jeg ikke problemer med at få dem til at æde,
så længe jeg har Irish Mash i baghånden. Rebus har fået MicroVital og MoviCur, som en kur og
dem havde jeg svært ved at få ham til at æde, men gemt i Irish Mash gik det nemmere.
MicroVitalen gav ham en meget fin og blank pels.

