Cornelia Larsson
Jag heter Cornelia Larsson, och har suttit med i SNF's styrelse sedan början av 1990-talet. Att
det blev New Forest för mej, berodde på att min morfar Erik köpte sig ett NF-sto. Det var
Värends Sandra RNF 1676 född 1974 (e:Wootton Bracken RNF 7). Morfar var en riktig
djurmänniska. Lantbrukare och hade hållit på med brukshundar och hunduppfödning i många
år. När det började bli aktuellt att ta ett föl på märren, så var han noga med att det skulle vara
en renrasig hingst!

1980 föddes Sindy RNF 1404 (e:Lawell RNF 60). Jag fick henne av morfar, red och tävlade
lite. På ett ridläger sommaren 1984 träffade jag Anna Månsson, som fick mej att börja
intressera mig för härstamningar! Fick genom henne adressen till Rebecka Jacobsson (då
Cassel), som var SNF's brevsvarare på den tiden. På den tiden fanns inte Blå Basen, så vi var
ett gäng tjejer som brevväxlade flitigt, bytte stamtavlor och foton!
När Sindy skadade sig i hagen julen 1987, tog jag beslutet att betäcka henne. Mina
ponnytävlingsår var ju ändå på väg att ta slut.... 1989 föddes första avkomman.
I mitten av 90-talet träffade jag min blivande man Martin, som delade mitt intresse! 1997 fick
vi möjlighet att köpa Sörbys Lotus RNF 120. En hingst som verkligen satt sina spår i vår avel!
Han lever som glad pensionär här hemma, 26 år gammal!
2001 blev Sindy ELIT-premierad! I avkommelistan finns godkända hingsten Idyllens Ironi
RNF 145, ett diplomsto, och ponnyer med tävlings/utställningsmeriter. Sindy blev 32 år!
På vår gård Bergsro, har vi nu två barnbarn och två barnbarnsbarn till Sindy. Och i år föddes
barnbarnbarnsbarnet Idyllens Apple (e:Dimmans Eros RNF 182), eftersom vi bor i samma by
som min morfar gjorde, så är detta sjätte generationen som bor i Fjärlöv!
Så nu 28 år och 79 NF-föl senare... Så håller vi fortfarande på. Och våra barn delar vårt
intresse. Vilket är en gåva!

