Månadens rasförening mars – Avelsföreningen för den Svenska Ardennerhästen
Caroline Pellrud är 26 år och är född och uppvuxen i Örebro. Hon jobbar som IT-tekniker inne i
Örebro och har även utbildat sig till Projektledare på teknikhögskolan.

Varför blev det just ardennerhäst?
Det började med att jag blev skötare på en ardennerhäst – Carisma. Jag var inte jätteimponerad när jag fick henne som
sköthäst med tanke på alla fördomar jag hade om ardennerhästen – en stor, slö och klumpig häst. Med tiden så insåg jag
vilken fantastisk hästras det är och att alla fördomar verkligen var tagna ur luften. Jag fick vara med och köra i skogen
och insåg vilken arbetsvilja, smidighet och framför allt styrka ardennerhästen har. Med sitt lugna temperament och
kraften när de lägger sig ner i selen och med lätthet drar tunga lass i skogen var jag helt såld. Nu är jag en
”ardennernörd” ut i fingerspetsarna. Det är en hästras som passar mig som handen i handsken, framförallt med de
egenskaperna jag nämnt men också för att det är en otroligt sund häst. Tack vare den Svenska Ardennerhästen har jag
inte bara fått ett gediget intresse för rasen, utan även avel, exteriörbedömning, uppfödning och körning.

Vad har du för häst/hästar just nu?
Nu har jag två egna uppfödningar hemma.
Det är Ragna 4 år e: Massiv 11844 u: Rosanna 116717 ue: Palör 11534. Hon belönades med 40 poäng och avelsdiplom
som treåring på sommarpremieringen 2016. Hon är för tillfället under utbildning och målet är att göra KBI med henne på
sommarpremieringen i år.
Sen har jag Othilia 1 år e: Ever 11786 u: Amanda Ofelia 117059 ue: Massiv 11844. Hennes mor Amanda Ofelia är min
första egna ardennerhäst som jag tyvärr fick ta bort 2016 endast 4 år gammal. Men jag har stor tro på Othilia och tror att
hon är ett framtidsämne! Hon ska också utbildas och kommer tillsammans med Ragna vara grunden till min framtida
avel.

Och vad är viktigt för er (och föreningen) just nu? Och det närmaste året?
Under det här året kommer jag framförallt lägga mycket krut på att utbilda mina egna hästar. Jag kommer också att
satsa mycket på min blogg ardennerbloggen.se då jag tror att det är en bra väg till att knyta kontakt med befintliga och
nya ardennerägare. Jag vill bidra med inspiration och framförallt information genom bloggen då jag tror att det är ett bra
forum för ardennernördar. Bloggen finns även på Facebook ”Ardennerbloggen” för att fiska upp så många intressenter
som möjligt. Själv finner jag mycket inspiration genom olika bloggar och jag hoppas att jag kan vara en förebild för andra
genom att dela med mig av mitt ”ardenner-liv”.
Ungdomsarbetet ligger oss varmt om hjärtat i Ungdomssektionen och vi kommer framförallt att satsa på att få igång
Ungdomssektionens verksamhet lite från grunden igen. Vi har hållit på i 6 år nu och det är dags att samla våra
erfarenheter – bra som dåliga och göra en ny satsning.

