Roland Fransson
De har bedrivit framgångsrik hästavel på Rungeboholms Gård sedan början av
1900-talet. Då var ardennerhästen i fokus, numera är det shetlandsponnyn.
Rungeboholms Gård är fortfarande idag en av Sveriges största uppfödare av
just shetlandsponnyer. På gården bedriver de även ponnyförsäljning med
inriktning mot den nationella såväl som internationella marknaden.
Eftersom dessa små ponnyer skall hanteras av barn är temperamentet oerhört
viktigt och ponnyerna från Rungeboholm är kända för att vara snälla och lugna
och efterfrågas inom hela landet och det säljs även en hel del hästar
utomlands. De har sålt ungefär 8-900 hästar till Finland genom åren och ett 80
tal till Norge och har haft över 200 hästar på stuteriet som mest!
Du hittar dem mitt i Hästriket på riksväg 120 mellan Tingsryd och Emmaboda.
1.

Varför blev det just shetlandsponny?

Roland Fransson är uppväxt med ardennerhästar, han var redan som
liten med på hingstpremieringar på vinterloven och kommer ihåg dem
som en folkfest med hästfolk från hela Sverige på plats. Han anser att
shetlandsponnyn är den ras som liknar ardennern mest (?), därför blev
det just shetlandsponny!
Drömmen var att ha en flock med hästar och som 10 åring blev det den
första shettisen – en valack, vilket sen snabbt utökades med både ston
och hingst. Snart gick det en flock med ett 20-tal hästar på gården.
2.

Kort information om era hästar och hur många
hästar ni har just nu?

Just nu finns det 100 shetlandsponnyer på gården, men även hästar av
raserna ardenner, russ, new forest samt nån korsning. Stammodern
bland shetlandsponnyerna är Kirkbride Flake ("Lotta"). Lottastammen är
fortfarande ett välkänt begrepp både inom och utanför landets gränser.
Lottablodet lever kvar än idag och förhoppningsvis i lång tid framöver!

3. Skriv om ditt bästa och värsta hästminne

Under åren har det blivit många fina minnen, här är några av dem:
• När Cemil vann trav SM och Elmia vann Guldstoet för kategori A
1984. Dessa två var helsyskon e Kålltorps Emil u Kirkbridge Flake
(Lotta).

• På travkriteriet 1993 blev Valdor och Vemil 1:a och 2:a. De blir
sedan avelsgodkända med RS nummer 349 och 350.
• År 1999 på premiering i Tingsryd fick stuteriet 9 stycken diplom
och ett elitsto på samma dag!
• När rödskimmeln Jackie (Lotta stammen) fick guld och vann en
klass på världsutställning i Halmstad 2007.
Värsta hästminnet för Roland var nog när stamstoet Lotta dog 28 år
gammal, han fick beskedet i bilen på väg hemåt och hon ligger begravd
på gården.
4.

Nämn en häst som har betytt speciellt mycket för
dig/er?

Det är stamstoet Kirkbride Flake ("Lotta"). Hon finns i stort sätt i alla
generationer som föds på gården. Hon var född 1964, rödskimmel, efter
Kirkbride Argar. Hon gick själv etta som 3 åring och nedärvde mycket fin
exteriör och hög brukbarhet hos alla sina avkommor.
Hon fick 4 godkända söner Titol, Kaxe, Dulex och Bomil och ett stort
antal diplomston.

5. Nutid, vad gör ni numera, viktiga händelser just nu
och den närmsta tiden/närmsta året?
Just nu laddar familjen Fransson för årets hingstpremieringar samt
tämjer och kör in ponnyer för försäljning för fullt. Det är främst Roland
och dottern Karolina som jobbar med dem på hemmaplan och de säljer
bland annat ponnyer till alla landets travbanor. Filosofin är att jobba
dem korta stunder i taget samt gärna i skogen då de där vänjer sig vid
det mesta. Att köra in dem tar vanligtvis mellan 2-3 månader men
varierar såklart för varje individ, de är inte alltid dem som är lättast att
köra in från början som blir bäst i slutändan.
Till travbanorna säljs de ofta när de är 4 år och det är överlag mycket
lättare att sälja hästar som är inkörda och att de även skall vara
välhanterade från början menar Roland.
Fotona föreställer: Mysak RS286 o Ytol RS376, Rapola RS6596, Rolette
RS1815, Epol RS371, Viola RS7148

