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heilbrigði og velferð dýra

Heilbrigði íslenska hestsins
Góð meðferð, umhirða og aðbúnaður hrossa eru forsendur velferðar
og heilbrigðis. Eigendur bera
ábyrgð á að hross hafi ævinlega nóg
að éta og aðgang að hreinu
drykkjarvatni. Þeir skulu fylgjast
með holdafari og heilbrigði hrossa
sinna og leita þeim lækninga ef með
þarf. Öll notkun á hrossum til reiðar
þarf að standast kröfur um dýravernd.
Íslenski hrossastofninn hefur að
mestu sloppið við alvarlega smitsjúkdóma. Sú staða er afar mikilvæg fyrir allt hrossahald og
hrossaræktina sem atvinnugrein.
Engin höft eru á hestastarfsemi hér
innanlands og hin góða sjúkdómastaða liðkar mjög fyrir útflutningi
hrossa. Heilbrigð hross þola vel að
ganga úti allan veturinn, hafi þau
nóg að bíta og brenna, og líður
raunar hvergi betur. Öflugar smitvarnir, sem felast í banni við innflutningi lifandi hrossa, notaðra
reiðtygja og sótthreinsun reiðfatnaðar sem notaður hefur verið erlendis, gegna lykilhlutverki við að
viðhalda heilbrigði hrossastofnsins.
Hestainflúensa, kverkeitlabólga
og alvarlegar herpessýkingar (týpa
1) eru dæmi um smitsjúkdóma sem
aldrei hafa greinst hér á landi en
gætu valdið óbætanlegu tjóni á
hrossastofninum. Ábyrgð á smitvörnum liggur hjá hestamönnum
ekki síður en stjórnvöldum og brýnt
að þeir kynni sér reglur og fyrirbyggjandi aðgerðir til að tryggja
áframhaldandi heilbrigði hrossastofnsins.
Ein algengasta orsök hópsýkinga
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Hross Hestaeigendur bera ábyrgð á að hross hafi ævinlega nóg að éta og aðgang að hreinu drykkjarvatni.
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Rok Það getur verið næðingssamt á
Íslandi. Það þekkja hrossin.
í hrossum hér á landi er salmonellusýkingar en sérlega illvíg sýking
af völdum Salmonella typhimurium
kom nýlega upp í hópi 44 hrossa á
vetrarfóðrun undir Esjurótum. Uppruni sýkingarinnar er enn óþekktur
en vonir standa til að tekist hafi að
hindra útbreiðslu smitefnisins.
Viðbrögð við smitsjúkdómum og
aðrir þættir sem hafa áhrif á velferð
hrossa verða til umræðu á fræðslufundi Matvælastofnunar (MAST)
sem haldinn verður á Stórhöfða 23,
þriðjudaginn 27. janúar kl. 15:0016:00.
Dr. Sigríður Björnsdóttir, dýralæknir
hrossasjúkdóma hjá Matvælastofnun.
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»

Einn af þeim stöðum þar sem
Bryndís hefur kennt bæði
ballett og djass er í Lee Strasberg leiklistarskólanum í LA.
Hún er meðlimur hjá International Dance Teachers Association.

»

Áhugasvið Bryndísar er vítt
eins og reynslan. Hún hefur
mikið dálæti á kabuki, sem er
japönsk leiklist, klassískri tónlist, hip-hop og drum and base.
Hún var um skeið dansari í Isadora Duncan Dance Group í
London.

Dans Í unglingahópnum eru stúlkur
á aldrinum 13-19 ára.

yngstu ballerínurnar en æfingum
fjölgar eftir því sem ofar dregur,
nema hjá elstu iðkendunum sem
koma saman einu sinni í viku til að
dansa og skemmta sér. Eftir að blaðamaður hefur fylgst með kennslustund
í Bryn Ballett Akademíunni dylst
ekki að þar hefur Bryndís léttleikann
að leiðarljósi, hlær mikið, brosir og
hvetur nemendur sína. „Það á að vera
gaman hjá krökkum. Það eru til
strangir ballettkennarar, sem nota
stundum mikla hörku við kennslu. Ég

finn hins vegar að ég get notað léttleikann og það sem meira er, krakkarnir læra meira þegar maður er léttur og jákvæður. Ég get alveg verið
ströng þegar ég þarf að vera það.“
Bryndísi hefur orðið ljóst eftir
margra ára reynslu að þessar
kennsluaðferðir skila sér í því að nemendum hennar líður vel í sínu dansnámi og framför þeirra er eftir því.
Framtíðarmarkmið Bryndísar eru
skýr varðandi ballettskólann í
Reykjanesbæ. Hún hefur réttindi
sem veita nemendum hennar viðurkennd alþjóðleg ballettpróf og kerfið
frá Royal Academy of Dance er skipt
eftir gráðum þannig að nemendur
geta unnið sig upp og tekið próf hjá
erlendum prófdómurum.. „Markmið
mín eru að að halda áfram að byggja
upp skólann og stuðla að því að nemendur mínir fari í próf sem eru viðurkennd á alheimsvísu, ásamt því að
efla sjálfstraust, færni og tjáningu
þeirra í gegnum dansgleðina.“

Fjallað verður um vortískuna 2009 frá ýmsum hliðum, kventísku
og herratísku ásamt förðun og snyrtingu, að ógleymdum fylgihlutum. Sömuleiðis færðu að vita allt um hvert og hvernig tískustraumarnir liggja fyrir árshátíðirnar, í fatnaði jafnt sem skartgripum og förðun.

Meðal efnis:
•
•
•
•

Kventíska
Herratíska
Förðunarvörur
Snyrting

•
•
•
•
•

Húðmeðferð
Fylgihlutir
Skartgripahönnun
Árshátíðatískan
Ásamt öðru spennandi efni
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