Presentation - Lisen Karlström
Hej! Jag heter Lisen Karlström och sitter som reserv i ungdomsrådet hos SH. Jag är född
den 20 Juni 2003. Jag bor på en hästgård mellan Mjölby och Boxholm i ett litet område som
heter Bötinge i Östergötland, dit flyttade jag sommaren 2013. Jag går i 7A på
Stenbocksskolan i Boxholm. Jag har en stor familj och är näst yngst. Jag bor med min
mamma, lillasyster och en av storasystrarna, dock bor inte alla syskon hemma. Tyvärr gick
min pappa bort år 2008.
Jag har levt med hästar i hela mitt liv. Idag har vi 10 hästar på vår gård, varav en där är min
egna. Vi har 2 st treåringar som just nu håller på att ridas in och förberedas inför treårstest,
en tvååring och en ettåring, alla av rasen Connemara, och även ett avelsto av rasen
Connemara vid namn Glensharrod Lady som kommer betäckas i vår. Även en pensionär vid
namn Eastwoods Madam G av rasen New forest. Resten av hästarna rids av oss som
tränings/tävlingshästar. Vi driver en avelsverksamhet här på gården. Min egna häst heter
Dawatea och är ett tyrolerhaflingersto född 2010, hon fyller 7 den 25 Februari, hon kom från
Österrike som ettåring tror jag. Som treåring blev hon sveriges finaste Tyrolerhaflinger. Jag
fick henne i födelsedagspresent när jag fyllde 11. Min dröm och mitt mål med Dawatea är att
rida Haflinger EM, det är dit jag vill komma med min sagoponny. Varför jag valde haflinger
var egentligen från början om att bevisa för en av mina systrar att man inte måste ha
världens ädlaste sportponny. Jag frågade mamma om jag fick välja vilken ras jag ville, och
såklart svarade hon ja. Jag sa direkt HAFLINGER! Jag har alltid sett haflinger som
arbetshästar innan jag fick Dawatea, men varför jag sa haflinger var för jag tyckte de var så
vackra. Vi kollade runt lite, jag hittade en som jag tyckte var fin. Jag visade den för mamma
men hon hade redan hittat en annan, en 4:åring vid namn Dawatea, som tillslut blev min
första alldeles egna ponny. Världens mest charmiga, snälla, pålitliga, envisa och klumpiga
ponny. Mitt bästa hästminne var haflingerhelgen den 28-29 maj 2016, då var utställningen
där den första gången jag någonsin visat en häst. Min Dawatea kom på plats 2 av 9 i klassen
4-10 åriga ston utan föl. Mitt värsta minne är när jag var påväg hem från skolan barbacka på
Dawatea, vi hade haft djurens dag på skolan och jag skulle visa Dawatea och jag red till
skolan den dagen. På hemvägen valde jag att ta en genväg och gå över en träbro som
Dawatea starkt ogillar. Så fort hon satte foten på bron så blev hon rädd och började hoppa
iväg, och jag hamnade med ansiktet först i grusvägen så halva ansiktet blev uppskärt. Jag
fick tag på henne sen, hoppade upp igen, red hem och såg inte skadorna förens jag var
inomhus. Idag har jag två ärr på hakan och ärr under ögat efter incidenten. En speciell häst
som betydde mycket för mig var mitt Connemarasto vid namn Lisrua Beauty från Irland, hon
var född 2010 och var världens underbaraste häst. Tyvärr blev hon den 12/12-2016 hastigt
sjuk, tre dagar senare, 15/12-2016, fick hon lämna jorden. Hon blev drabbad av Peritonit.
Hon är skimmeln på bilderna.
Just nu tränar jag stenhårt med min häst och förbereder oss för Kvalitetstävlan 8-9 april.
Jag är med i Svenska Haflingerföreningen. Utöver hästarna gillar jag att hålla på med
youtube, blogga och redigera videos åt andra på dem och sina hästar på instagram. Jag
heter “Lisen Karlström” på YouTube, bloggen: http://nouw.com/lisenkarlstrom och mitt
redigeringskonto heter: @dawavideo. Jag gillar även att vara med vänner, men den mesta
delen av min tid spenderas med hästarna. Det finns även en blogg om livet på vår gård, den
bloggen drivs av hela vår familj och heter http://www.botingegard.se/ där kan ni gå i och läsa
om hästarna och olika nyheter på gården.
Jag tror att intresset för avel och rasföreningar hos unga skulle öka om man erbjuder mycket
information. Många deltar ofta ej pågrund av okunskap av hur man gör på tex. utställningar,
eller inte förstår vad det går ut på. Och att skriva syftet med att vara med i en rasförening,
alla fördelar och roliga aktiviteter som ordnas. Och även ge ut information om hur viktigt det
faktiskt är med tex. avelsvärdering och avel överlag, och framförallt hur roligt det är!
Kram Lisen Karlström

