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Paddockprogram 2017
Söndag 3 december
9,00

Svenska Hästavelsförbundet - Exteriörbedömning
I Sverige har systematiskt arbete bedrivits för att förbättra exteriöra egenskaper, öka
hållbarheten och minska antalet defekter hos de svenska hästarna. Att kunna visa upp
sin häst korrekt för domare är en viktig träning som idag genomförs i mässpaddocken
med olika raser från Stallbacken.

10,00

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.

10,30

Svenska Islandshästförbundet Avel – Ungdomars inställning till häst
En clinic om mål, tävling, kunskap och attityd, Jamila Berg visar ur hon tränar en av
sina elever. Hon ger även svar på publikens frågor. Kom och ställ era frågor och se hur
Jamila jobbar med häst och ryttare.

11,00

Avelsföreningen Svensk Ridponny - Dressyr
En atletisk, energisk och ädel barn- och tävlingsponny till ridsportens alla discipliner.
Här kan du se en SB My BoNoPe och Cecilia Kovra Johansson i en tjusig
dressyruppvisning.

11,20

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”.

11,50

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.

12,10

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. En fartfylld uppvisning med den ovanliga rasen Kiger Mustang.
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12,30

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

13,00

Svenska Dartmoorsällskapet - I ett litet rött paket
Näsuddens Hector och Rana's Orkan tillsammans med matte Emely Lönnberg visar upp
sig i en show där de klättrar, kryper och hoppar. Kom och upplev mångsidiga ponnyer
lösa spännande uppdrag.

13,30

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

14,00

Svenska Miniatyrhästföreningen – En mångsidig häst i miniatyrformat
De deltagande miniatyrhästarna bjuder på fartfyllda och spännande uppvisningar från
deras tävlingsklasser, inom bland annat hoppning, tricks och agility. Här kan du se
stora hästar i litet format utföra många olika grenar!

14,25

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. Här kan du se två av rasens
härliga representanter visa upp sig i en spegelritt.

14,40

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

15,00

Avelsföreningen för Svenska Ardennerhästen – Avel, användbarhet & showmanship
Lennart Gustavsson berättar om hur avel och exteriör hänger ihop med hållbarhet och
användbarhet samtidigt som unga Elisa Svensson och hennes Spira visar Showmanship
och Kristine Fransson kör sin välutbildade Donna.

15,25

Svenska Hästavelsförbundet – Exteriörclinic med Welsh & Ardenner
Exteriördomarna Liselotte Erixon och Lennart Gustavsson pratar om likheter och
olikheter mellan avel, exteriör och användbarhet hos de deltagande representanterna
Donna och Spira, Ardenner och Salstas Splendid och Menai Christohper, Welsh. Här
kommer även en av årets bästa och mesta unga visare upp sig!

15,45

Överraskning från Stjärnornas Hoppning
Några av årets stjärnor från TV-programmet kommer och hälsar på hos oss på
Stallbacken i en clinic med stjärntränaren Lena Bredberg. Missa inte det!
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16,20

Svenska Connemara Sällskapet och Exmoorponny Sällskapet - Hoppning
Här kan ni se de två olika rasernas duktiga representanter visa upp sin ridbarhet och
hoppvilja, den energiska och tåliga Exmoorponnyn ihop med Connemaran som kallas
för den lilla hästen med det stora hjärtat.

16,40

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!

17,00

Årets Kallblod – Prestigefylld tävling om vem som är årets vackraste kallblod 2017
Sedan många år tillbaka har det blivit en tradition att de svenska kallblodsföreningarna
arrangerar tävlingen Årets Kallblod. Detta är en tävling mellan raserna Ardenner,
Nordsvensk, Fjordhäst, Shire, Clydesdale, Tinker och Irish Cob, där exteriört bästa
kallblod utses.

18,00

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.

18,30

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.

19,00

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!

19,30

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.

20,00

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. Här kan du se mångsidigheten hos dessa bägge raser.

