
Hei!

Mitt navn er Nadia Haugen. Jeg er 23

år, eier og driver av Fysiohesten.

Jeg er utdannet hestemassør med

fordypning i justering av ledd og

autorisert laserterapeut. Jeg er også

snart ferdig utdannet som

rehabiliteringsterapeut.

Min reise til å bli jobbe med hest slik

jeg gjør i dag kan jeg takke min første hest for. Da hun ble syk og vi fikk konstantert

narkolepsi, følte jeg meg kunnskapsløs og hjelpeløs. Det var flere måneder med veterinær

undersøkelser og behandlere for å prøve å hjelpe henne mest mulig, men for en student

stoppet det økonomisk et sted. Jeg bestemte meg for å prøve hjelpe henne så godt som

mulig, og da fant jeg dette studiet treårige studiet på Nordisk Heste- og Hundeterapiskole.

Den reisen jeg har hatt de siste årene har gitt meg en ny måte å se hest og mennesker. Det

har også gitt meg masse ny kunnskap og verktøy som både behandler og hestemenneske.

Jeg er heldig som har opparbeidet meg en god kundebase som fortsetter å vokse, med

kunder jeg har ønsket å ha hele veien - Kunder som brenner for selve hesten og hestens

velferd.

Til daglig ved siden av mitt eget firma jobber jeg som klinikkassistent på Evidensia

Dyrehospital i Vestfold. Min store drøm har vært å bli veterinær fra jeg var liten. På nyåret

skal jeg begynne å ta opp fag for å kunne realisere denne drømmen i 2023 og bli veterinær

på hest.

Mitt fokus er en frisk og sunn hest, som er godt rustet til oppgavene den skal utføre i

hverdagen.

Hesten er i utgangspunktet ikke laget for det bruket som forventes av den slik som i dag.

Akkurat som oss mennesker vil den også kunne få utfordringer i kroppen av flere ulike

grunner som blant annet eksteriør, trening, bruksområde, rase og hva slags type hest den er i

det daglige.

Mitt mål er å bli enda bedre innenfor trening og rehabilitering av hest da dette er et

omfattende og spennende fagfelt jeg brenner for. Jeg bruker mye tid på å etterutdanne meg,

følge veterinærer og bli god i mitt fagfelt for å bli bedre og kunne bistå hesten i hverdagen på

alle måter jeg kan.



Jeg kunne skrevet i evigheter om alt jeg ønsker å oppnå og lære, ikke minst hvor mye men

likevel så lite jeg har lært, men velger å stoppe nå. Håper å høre fra dere.

Med vennlig hilsen

Nadia Haugen

Vedlagt under ligger bilder fra meg i min hverdag.

Behandling av fast kunde.

Trening av fast kunde.

Trening fra bakken er et

viktig verktøy for å styrke

hesten uten ytre

belastning.



Styrketrening med fast kunde og vektmansjetter.



Under ridning er mitt fokus en løs og

avspent hest som bærer kroppen riktig

uten spenning.

Kursholder for en rideskole om hesten muskulatur. Viktig å utdanne barn

tidlig for å sikre kunnskap og dyret vi driver med.


