
 

 Kristine Fransson, bor utanför Nässjö, Småland. Driver sedan ca 10 år tillbaka verksamhet på gården 

Vallstorp med ardennern i fokus. Jag är inte uppvuxen med hästar, min familj är mjölkproducenter 

och förutom ardennerintresset har jag ett stort intresse för nötkreatur.  Hästintresset har gått i arv 

från min farfar som brukade sitt jord- och skogsbruk med ardennerhästar. Farfars hästar försvann 

långt innan jag var född men det har alltid ända sedan jag var liten funnits en dröm om att ha 

ardennerhästar. Som vuxen tog jag tag i detta och köpte mig ett ardennersto Bolla II e. Pargus som 

jag åkte och betäckte med Rubon 11558 direkt efter inköpet.  Sedan dess har det rullat på med 

körning, utbildning av unghästar och avel. Jag blev tidigt i min hästkarriär aktiv inom föreningslivet 

och sitter idag som ledamot i Avelsföreningen för den Svenska Ardennerhästen. Förutom det arbetet 

så driver jag tillsammans med Caroline Pellrud Ardennerföreningens Ungdomssektion.  

På gården finns idag ett 10-tal ardennerhästar. Hingsten Respekt 11866 e. superelitpremierade 

Rubon 11558 u. elitpremierade Tarrantona 115553 som används i avel och till många av de 

köruppdrag som jag och mina hästar blir tillfrågade att delta i. Som 5-åring representerade han 

ardennerföreningen i Sweden International Horseshow 2014 på Friends Arena där vi deltog i SHs 

paddocksprogram och i julshowen på den stora arenan. Idag är Respekt 8 år och vi har hunnit dra 

brudpar, lägerbarn och deltagit på Elmia Lantbruk, även där som en utav representanterna för 

ardennerföreningen.  

I år väntas tre föl. Bolla II finns kvar på gården, hon är nu 18 år gammal och väntar föl e. Respekt i 

maj. Hon har under de åren hon funnits här hunnit bli A-premierad. Hennes dotter, 6 år gamla Donna 

e. Rubon, premierad som 3-åring med 41 poäng, stamboksförd och AB-premierad väntar sitt 3:e föl 

med Rubel 11892. Förutom att Donna är en fantastisk avelsmärr så är hon en väldigt trygg och bra 

körhäst som används mycket. Brotina e. Blair 11804 u. Brokita 115641 som i år är 4 år väntar sitt 

första föl e. Respekt. Brotina är premierad som 3-åring med 42 poäng. Ett trevligt sto som jag tror 

mycket på inom avel.  

Förutom dessa hästar finns det unghästar som är på tillväxt, vissa blir tillförsäljning, andra blir till 

egen rekrytering. Under tiden fungerar de som landskapsvårdare och körs in innan 3 års ålder. 

Framtidsplanen är att fortsätta inom samma ramar med hingsthållning, utbildning och körning, 

uppfödning och att visa hästarna på premiering och utställning.  

 


