MÅNADENS RASFÖRENING FEBRUARI
SVENSKA HAFLINGERFÖRENINGEN –
IDA WÖLLECKE
Ida är född, uppvuxen och nu även boende i Kråksmåla, Nybro Kommun. Gymnasie
utbildning - hippolog, på senare tid utbildad undersköterska. Jobbar nu på ortopeden och
driver en liten avelsverksamhet inom haflingeravel.
Hon är ordförande i Svenska Haflingerföreningen och suppleant i SHs styrelse.
1. Varför blev det just haflinger för dig?
Allt började med islandshästar och en avel där vi tog fram eget material till vår
turridningsverksamhet. Så blev det semester i Österrike där vi träffade på Haflinger!
Haflinger och islänningar har mycket gemensamt och på den banan blev det ett par
haflinger. Som blev några till och så några till som det brukar bli när man tycker att avel
är så intressant som det är.
2. Kort information om din/dina hästar du har nu
På gården finns det idag 14 st haflinger och 5 st islänningar och av dessa är tre
dräktiga och planeras föla 18 mars-9 juni. Vi kommer iår att kunna erbjuda stägarna 3
olika hingstar, Wilco 26, Acilliano BE 38 och så nytillskottet Amorone-P.
Resten är unghästar som vi narturligtvis har stora förhoppningar på att de kommer
kunna förgylla haflingersverige i framtiden.
3. Skriv om ditt bästa och värsta hästminne
Bästa är ju jätte svårt då vi haft så mycket roligt ihop med våra haflinger, men några goa
minnen är, Nobody 35 kommer till Sverige, EM resan till Italien/Milano, alla hästresor till
Italien, Österrike, Tyskland och så alla trevliga häst människor man träffar via dessa
hästar.
Absolut värsta är när jag fick ta bort Nobody 35.
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4. Nämn en häst som har betytt speciellt mycket för dig?
Nobody 35, så vacker och så intelligent.
5. Nutid, vad gör du numera, viktiga händelser just nu och den närmsta tiden/närmsta
året?
Nu laddar vi batterierna in för hingstpremieringen för Amorone-P och kvalitetsbedömning
för haflinger i april.
Föltider är alldeles snart här och det är ju också en spännande tid. I takt med fölningarna
så börjar också snart betäckningssäsongen.
I juli blir det Haflinger RIKS i Vetlanda.
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