Sveriges Shetlandssällskap
Fototävling JANUARI - vinnare
Elin Dahlström heter jag och blir 36 år i april och bor i Målilla i Småland. Men har hela
hagen full av ponnysar för det! Fyra shetlandsponny och en new forest, valacker allihop.
Sportkörning ligger mig varmt om hjärtat och så även mina grabbar!
Jag har sambo och en dotter som blir 3 i april och även hon älskar pållarna!
Här kommer en presentation av min stjärna:
Hans fullständiga namn är Carthorse Horner Dees och han är född 2010, 106 cm hög.
e: Damit RSS 270 u: Leciha's Chica 5993
ue: Fredrik RS 277 uue: Furunäs Fernando RS 258 A
Jag köpte honom i september 2012 av Susanne Bengtsson Söderström som har Gullsmyra
stuteri i Tärnsjö och då var han inkörd. I och med att han var så ung tog jag det väldigt
lugnt med honom. Vi byggde förtroende och styrka och det fick ta den tid det behövde.
Vintern 2013 började vi träna för den holländska toppkusken Rudolf Pestman. Det gör vi än
idag och han och Tonnie Cazemeier kommer regelbundet till Sverige för att hålla
träningar.
Det dröjde till sommaren 2015 innan vi kände oss redo för tävling. Dees gjorde det
strålande bra och vi kvalade snabbt upp oss till LA.
Det som är vår stora utmaning är dressyren. Dees har inga flashiga gångarter och ligger
högt i energi, kan då stressa lätt. Så medans precisionen och maraton gick otroligt bra
med placeringar varje gång så gick det lite mer knackigt med dressyren. Men vi kämpade
på och jag är alltid noggrann med att köra fina och bra vägar för att kompensera det lite
sämre i travökningarna. Vi kvalade till msv redan första tävlingsåret men jag ville inte gå
upp då dressyren som sagt låg efter.
Men så började även placeringarna komma i dressyren! Så när vi körde våra sista (fast det
visste jag inte då) LA 2016 så vann vi dressyren och maraton, tvåa i precisionen (slagen
med 1 sekund) och vann totalt! Nu var det dags! Så vi avslutade 2016 med att debutera
msv med godkänt resultat och en tredje plats i DM.
Så nu ser vi fram emot 2017 års säsong då vi ska gå all in i msv!
Tyvärr kommer vi inte längre nu i klasserna då Dees är för liten. Men målet är att ta oss upp
bland de topplacerade tids nog!

Svenska Hästavelsförbundet

Vi får inte glömma att vi hela tiden tävlar mot alla storlekar i ponnyklassen. Man gör ingen
skillnad på kategorierna, förutom tempona i precision och maraton.
Så jag kan inte nog förklara hur glad och stolt jag är över min fina pojk! Han ger alltid allt
och lite till på tävling! Shettisar kan minsann! Dees drar ofta uppmärksamhet till sig och
många tror inte på mig när jag säger att han är en shetlandsponny. Finns mycket fördomar
vad gäller rasen, men Dees bevisar motsatsen. Shetlandlandsponnyn är ju en bruksponny
ut i hovspetsarna, så för mig är det inget konstigt alls att han levererar gång på gång och
älskar det han gör!
Min stjärna som i alla lägen är så snäll och bra med vår dotter Agnes som både rider och
kör honom också. Förhoppningsvis vill hon ta över tävlandet av honom en dag!
Tack för att vi fick dela med oss och ha det gott så kanske vi ses!
Mvh Elin Dahlström
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