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Översättning Carola Grauers 

Helt klart: BEMER är ett samtalsämne i ridsportvärlden! 
 

 
 
 
 

 
Wulffs dotter Lesley är en övertygad BEMER Vet användare / Foto: S. Laftrentz 
 

 
Triesen, 01.03.2018 (lifePR) – För två år sedan utvidgade BEMER Int. AG sitt 
register med Veterinary Line och gjorde den sedan 20 år framgångsrikt 
beprövade kärlterapin BEMER® tillgänglig för ridsporten. Idag är BEMER 
oumbärlig i denna marknaden, bekräftar Volker Wulff, arrangör av berömda 
(populära) ridsportsevent i Tyskland och utomlands. 
 
Dessa events marknadsfördes inte alls tidigare. Det fanns knappt några banderoller 
(plakat), uppsatta, berättar Volker Wulff i intervjuen och reviderar förändringarna, 
som de traditionsrika ridsportstävlingarna genomgått de senaste åren och 
årtiondena. Han är själv en del av dessa förändringar. Redan 1987 började han 
tillsammans med en kollega att marknadsföra ridsporten. Det resulterade 1992 i 
grundandet av En Garde Marketing, en agentur som är specialiserade på 
professionell organisation och marknadsföring av ridsportevent. ”Jag har försökt att 
skapa riktiga event av tävlingarna”, berättar Wulff vidare. Idag omfattar 
arbetsområden för En Garde allt från den mediala marknadsföringen, 
omhändertagande av ryttarna, utställarkoncept till showprogramm på plats. 
Koordination av berömda toppevent som Partner Pferd  i Leipzig, den största 
inomhustävlingen i Europa och grundandet av Munich Indoors, där DBK Riders 
finaletapp sker, hör, förutom Hambugderbyt, till agenturens referenser. ”Vi präglas 
sedan eviga tider av ridsporten och vi försöker prägla den” sammanfattar Wulff.  
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2016, i samband med produktlanseringen av Veterinary Line, dök så BEMER Int. AG 
upp som huvudsponsor för den årliga DKB Riders Tour. 
Förutom Munich Indoors ansvarar Volker Wulff även för etapperna i Hamburg och 
Paderborn. Man skulle kunna tro att första kontakten mellan herr Wulff och BEMER 
kom till stånd på grund av detta. ”Inter riktigt” enligt Wulff som förklarar vidare: ”Man 
har ju, då man sitter mycket i bilen och för övrigt också har ett sittande arbete, en och 
annan muskelspänning. Redan för 2 år sedan tipsade min fysioterapeut mig om 
produkten BEMER. Men jag lärde känna dem personligen via Reiders Tour. 
”Genom engagemanget på Riders Tour, blev BEMER relativt snabbt aktuell och allt 
mer ett samtalsämne”, säger Wulff om etableringen av BEMER’s veterinärsystem på 
ridsportscenen. Numera använder även ryttare, som har sina hästar hos beridare, 
BEMER-täcket: ”Jag har bara hört positiva omdömen”. På frågan, hur BEMER efter 
nu drygt två år på ridsportmarknaden uppfattats, bekräftar Wulff tveklöst ”BEMER har 
redan trängt igenom på marknaden och är ett namn …utan tvekan, BEMER är ett 
samtalsämne”. 
 
Så hände det att det förra julen låg en alldeles speciell julklapp under granen till 
Lessley, en av Wulffs båda döttrar. Lessley har nämligen själv 5 tävlingshästar, 
förklarar Wulff. Sedan dess används BEMER-täcket regelbundet. 
 
”Alla hästar tycker det är otroligt skönt då de har täcket påsig. De står lugnt, sänker 
huvudet och slickar sig på mulen. Det vill säga de uttrycker ett välbefinnande. Det är 
ett yttre tecken på avslappning. Hon lägger på täckt innan hon rider och hästarna 
börjar helt enkelt avslappnade, de lösgör sig snabbare. Hon har t ex ett sto som utan 
täcke alltid behöver ca 10 minuter innan hon verkligen släpper spänningarna. D v s 
att hon verkligen reagerar för hjälperna och släpper loss. Efter ridningen får alla 
hästar det på sig för att slappna av ordentligt och hon säger att just de hästarna, som 
inte har idealisk muskulatur, de som har svårare att lösgöra sig, eftersom de har en 
grundspänning, där märker man det speciellt.” 
 
Redan efter knappt två månader med intensiv användning kan man notera tydliga 
framgångar: ”Lesley har observerat det ingående och är mycket samvetsgrann med 
sina djur. Efter samtal med min dotter kan jag bara hålla med henne helt och hållet 
 

Mellan den 25 och 29 april kommer BEMER att vara på plats på DKB Riders Tour i 
Hagen med en informationsmonter. Alla som är intresserade har här möjlighet att 
själva prova BEMER terapin human och vet och få ytterligare information om den 
fysikaliska kärlterapin. 

 

BEMER INT. AG 

BEMER Int. AG med säte i Triesen i Liechtenstein är ett internationellt företag i friskvårdsbranschen, som i år firar 
20-årsjubilemum. BEMER är en teknologiskt ledande tillverkare av fysikalisk kärlterapi. Kärnkompetensen i 
företaget är behandlingsalternativ för de minsta blodkärlen. BEMER samarbetar bl a även med aktiva och före 
detta elitidrottare som Paul Schockemöhle, Ludger Beerbaum, Marc Girardelli, Axel Schulz och Charly Steeb. 

 


