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Paddockprogram 2017
Fredag 1 december
9,00

Ridlärarna – VIP dag
Mellan kl. 09,00-10,00 är Stallbacken abonnerad och öppen bara för dem som arbetar
som ridlärare eller övrig ridskolepersonal på en ridskola ansluten till Svenska
Ridsportförbundet, eller är legitimerad tränare och har föranmält till
Ridsportförbundet.

10,00

Ponnyuppvisning
Svenska Connemarasällskapet, Svenska Welshponny & Cobföreningen,
Avelsföreningen Svensk Ridponny, Exmoorponny Sällskapet, Svenska
Haflingerföreningen och Svenska Fjordhästföreningen bjuder på en ponnyuppvisning
med mångsidiga representanter från de olika raserna!

11,00

Svenska Shagya-arabföreningen & Svenska Lipizzanerföreningen - Riduppvisning
Shagya-araben är en ädel och okomplicerad rid- och körhäst med arabisk prägel,
Lipizzanerhästens intelligens, temperament och lätthet till samling gör den utmärkt till
hästsportens olika discipliner. Se dessa två i en härlig dressyr- och hoppuppvisning!

11,20

Svenska Föreningen för Irish Cob – Valet är lätt, en Irish Cob är komplett!
En formbar, uthållig och perfekt familjehäst i olika storlekar. Här kan du se denna
mångsidiga hästras som ofta väcker uppmärksamhet med mycket tagel och färg!

11,40

Svenska Dartmoorsällskapet – Som gårdshäst
Näsuddens Hector tillsammans med matte Emely Lönnberg visar brukskörning för att
sedan tillsammans med Rana's Orkan visa hur mycket styrka det finns dessa små
ponnyer.

12,00

Svenska Shetlandssällskapet - Agility
Shetlandsponnyn är en tålig och robust ponny som idag används av barn och vuxna
inom alla olika discipliner, en arbetsvillig och lättlärd ponny som är både påhittig och
smart. Här kan du se delar ur den populära och underhållande tävlingsgrenen agility.

12,30

Avelsföreningen Kaspisk Häst – Kadrilj
Den kaspiska hästen har i Sverige hittills varit en relativt ovanlig ras, men som nu
börjat profilera sig inom många olika discipliner. Vi får nu se kaspiska hästar och deras
duktiga unga ryttare i en tjusig kadrilj.
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12,45

Svenska Shirehästföreningen – Störst på Stallbacken
Shirehästföreningen representerar två hästraser, Shirehäst och Clydesdale. Här kan du
se dessa stora pampiga hästar, som är störst på Stallbacken i år, i uppvisningar som
visar på deras mångsidighet och goda temperament.

13,05

Svenska Tinkerhästsällskapet & Svenska Morganhästföreningen – WE
Working Equitation är en relativt ny men väldigt populär gren. Tinkerhästen är känd
för sitt lugn och stora användningsområde. Tillsammans med den modiga, lyhörda och
arbetsvilliga Morganhästen visar de idag toleransträning och Working Equitation.

13,35

Svenska Russavelsföreningen – Från forntid till framtid
Här får ni uppleva det första mötet häst - människa, arbete i skogen, den snabba
landsvägshästen, ponnytravaren, ridhästen, arbete på töm och damsadelridning.

14,00

Svenska Lusitanosällskapet – välutbildade vackra hästar
Två stycken eleganta, ambitiösa och välutbildade lusitanohästar visar rasens
framåtanda och lätthet för samling som gör den lämplig för svårare dressyrrörelser.
Dessutom är den en utmärkt tävlingshäst även i övriga discipliner.

14,30

SAAB – Hållbara ryttare: optimal teknik och inverkan
Kom och lyssna på vilka hörnstenar du som ryttare bör ha på plats för att inverka
optimalt på din häst. Sjukgymnasten Birthe Vogelius och Rose Mathisen, från
dressyrens EM-lag, berättar om sina erfarenheter av detta och hur det hjälpt Rose och
hennes häst.

15,00

Svenska Islandshästförbundet Avel – Gångarter: utmaningar och belöningar
Möt en elitryttares vardag, hur de tränar inför kommande tävlingssäsong.
Avelshingsten Prestur fre Haeli visas upp av sin ryttare Matilda Rolf under ledning av
Nina Keskitalo.

15,30

Svenska New Forestföreningen – Ponnyn för alla
Från barnponny till tävlingsponny, New Foresten passar alla. Här får ni också se hur
man utvecklar sin NF-talang till en stjärna på tävlingsbanorna, likväl till att få den att
fungera som barnponny.

16,00

Svenska Frieserhästföreningen – Svarta mäktiga hästar
Vackra, svarta frieserhästar visar sin mångsidighet och användbarhet i en showig
uppvisning. Pampig, ståtlig och intelligent kännetecknar de svarta dansande hästarna
med sina höga benrörelser.

16,20

Svenska Haflingerföreningen – The golden horse with the golden heart
Uthålliga, smidiga och arbetsvilliga gyllene haflinger visar upp sig - det är mångsidiga
hästar som används inom såväl ridning som körning. Det finns ca 1800 haflinger i
Sverige, passa på att se två av dem här i mässpaddocken utföra en spegelritt.
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16,40

Svenska American Curlyhorse föreningen - Western
American Curly är en relativt ovanlig ras i Sverige. Det är en tålmodig, lugn och lättlärd
häst som dessutom är allergivänlig. Här kan du se Eva Billberg och hennes Elvis i en
westernuppvisning.

17,00

Svenska Basjkirhästföreningen – Dressyr och western
Från den allergivänliga rasen Basjkir visar Karelin av Basta och Rani Nambiar ridning
helt utan utrustning och Hammarby Magdalina och Izabella Larsson visar dressyr.
Lojala, lugna och intelligenta är några av egenskaperna för denna ”tama vildhäst”.

17,30

Svenska Miniatyrhästföreningen – En mångsidig häst i miniatyrformat
De deltagande miniatyrhästarna bjuder på fartfyllda och spännande uppvisningar från
tävlingsklassen Versatility, inom enbets- och tandemkörning, hoppning, och visning vid
hand. Här kan du se stora hästar i litet format utföra många olika grenar!

17,50

Svenska Arabhästföreningen – Beridet bågskytte
Det arabiska fullblodet är en av världens äldsta framavlade raser och är kända för sin
uthållighet och skönhet. Här kan du se hur beridet bågskytte går till och hur hästarna
tränas inför uppgiften.

18,10

Avelsföreningen för Svenska Ardennerhästen – Avel och användbarhet
Lennart Gustavsson berättar om hur avel och exteriör hänger ihop med hållbarhet och
användbarhet samtidigt som den unga Elisa Svensson och hennes Spira visar
Showmanship och Kristine Fransson kör sin välutbildade Donna. Dessutom kommer vi
att presentera en av årets bästa och mesta unga visare!

18,40

Svenska Shagya-arabföreningen & Svenska Lipizzanerföreningen – Fartfylld show
Josefin Hedstrand med shagya-araben Legolas Zäta och Malin Lind med sin lipizzaner
Siglavy Capriola Zingoalla visar upp de fartfyllda westerngrenarna pole bending och
barrel race.

19,00

Agria Freestyle – Show där hund och förare utför valfritt lydnadsprogram
Hundsporten som tar tillvara på hundens individuella egenskaper och visar resultat av
positiv hundträning med träningsglädje, kontakt, lyhördhet och samarbete i fokus.
Freestyle ska vara roligt både fö r fö rare och hund. Utstrålning och glädje!

19,30

Svenska Kiger och Mustangföreningen – Extreme Cowboy Race
Här visas det upp hur träningen går till för att få fram en ranchhäst som gör allt utan
att tveka - där rasens otroliga mentalitet och snabba inlärningsförmåga ger sig
tillkänna. Här kan ni se den ovanliga rasen Kiger Mustang i en fartfylld uppvisning.

19,50

Föreningen Nordsvenska Hästen – Trick med Nitro
Jessica Jacobsson och 5-åriga Nitro är här för att visa er trick och frihetsdressyr. Nitro
rids och körs även till vardags och har tävlat i både dressyr, brukskörning och
horsepulling. Även i år drar han Lady och Lufsen i julavslutningen!
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20,10

Svenska Hästavelsförbundet – Agility
Raser från Stallbacken utmanar varandra i en agility-tävling, de små mot varandra och
de stora mot varandra – därefter möts de i en final och bästa agilityekipage utses!

