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Paddockprogram 2017
Torsdag 30 november
16,00

Avelsföreningen Svensk Ridponny - Riddare
En atletisk, energisk och ädel barn- och tävlingsponny till ridsportens alla discipliner.
Här visar Edvin Nilsson och hans Nors Broder Tuck en fartfylld uppvisning som riddare.

16,30

Granngården – Kända bloggare svarar på frågor
Möt Jennifer Bratt, Nina Rademaekers, Kelly Schild Berglind och Gabriella Tichelaar!
Fyra av Granngårdens hästambassadörer finns på plats i Stallbacken för att svara på
frågor och diskutera allt som rör hästar. Ridning, tävling, träning och foder. Kom och
lyssna och träffa oss! Eventet sänds live på facebook!

17,00

Föreningen Nordsvenska Hästen – Hingstar för avel och brukande
Den mångsidiga, energiska och arbetsvilliga Nordsvensken visas upp i form av Team
Eloge där de visar och berättar om sina hingstar till vardags och i arbete.

17,20

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.

17,40

Avelsföreningen för Svenska Ardennerhästen – Användbarhet & Showmanship
Unga Elisa Svensson och hennes Spira visar Showmanship och Kristine Fransson kör sin
välutbildade Donna, för att visa ardennerns smidighet och tradition inom avel och
användbarhet.

18,00

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.

18,15

Westerndressyr
Olika hästraser från Stallbacken utmanar varandra i westerndressyr. Här kan ni se
mångsidiga hästar i en ridklass med klassisk westernutrustning.

19,00

Ponnydressyr
Ponnyraser från Stallbacken rider dressyr och utmanar varandra i en ridklass. Här kan
ni se många olika raser samtidigt visa sin ridbarhet.
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19,30

Kallblodsdressyr
Kallblodsraser från Stallbacken rider dressyr och utmanar varandra i en ridklass. Se
flera av de maffiga kallbloden samtidigt i paddocken, från små till stora!

20,00

Tricktävling
Att visa upp sina och hästarnas trick är populärt bland rasföreningarna på Stallbacken.
Här kan ni se deltagarna utföra en hel del roliga och annorlunda trick.

