Stora Torp
Fru Brita Pripp Norling var en av dom första i Sverige som importerade New Forestponnyer
från England. 1957 importerade hon sex ston och en hingst. Hingsten var Bettesthorne Hector
2819 NPS. Vad jag vet så fick han bara en avkomma, Trollet. Av stona var Mudeford Golden
Girl II, Mudeford Silver Duchess, Mudeford Victory alla efter Moorbridge Victory 2584 NPS
och med Forest Mare (dvs okänt sto som gick på skogen) som mamma. Vidare var det ett sto
som hette Rachel med helt okänd härstamning, Hazelgrove som var efter Denny Danny 2494
NPS och undan 7710 Hazel VI NPS. Bäst härstamning av de sex importerade stona får man
väl säga att Sweet Sue II hade. Hon var efter Brookside David 2475 NPS och undan 8351
Priory Pippin NPS.
Det var även två moderlivsimporter, båda efter David Gray 2830 NPS. Den ena hette Easter
och mamman var Mudeford Victory. Den andra var Silver Duchess mor till och han hette
Pinocchio. Pinocchio vann SM i fälttävlan kat C 1969.
Det förekom inte någon direkt avel på Stora Torp. Golden Girl fick två avkommor, Jessica
och Golden Boy. Båda ska vara efter Zuidpool´s Rufus van Nomad RNF 4 men då det inte
finns några språngrullor kvar från denna tiden kan jag inte säga säkert om det stämmer.
Ponnyerna deltog i några få utställningar i slutet av 50- och början av 60-talet. Och av
ponnyerna från Stora Torp var det alltid Sweet Sue II som segrade
Alla ponnyerna på Stora Torp, som förutom New Forestponnyerna även bestod av några
korsningsponnyer, två dartmoorston, två shettisar, ett russ, en welsh och några fullblod, levde
alla till en väldigt hög ålder. "Min" ponny, Golden Girl blev t ex 35 år gammal.
Nu saknar jag tyvärr väldigt mycket historia om ponnyerna och Stora Torp. New
Forestponnyerna importerades som sagt 1957 och jag började inte på Stora Torp förrän 1980.
Men tack vare Stora Torp och ponnyerna där väcktes mitt intresse för rasen. Ett intresse som
står sig än och förmodligen kommer att bestå resten av livet.
/Annica Carlsson
Den svartvita är saxad ur gamla nummer av NF-bladet. Färgbilden är Mudeford Golden Girl
och tagen av Annica Carlsson.

