
 

 

Familjehästen 

 Fjordhästen – hela familjens häst! En gammal slogan som ännu säger mycket om 

fjordhästen. Med sitt goda lynne och breda användbarhet blir det lätt och roligt att samlas 

kring fjordhästen.  

Vi ser ofta fina exempel på detta på fjord-SM och andra evenemang med fjordhäst. I 

allroundklassen är det vanligt att familjens ungdomar står för starterna i ridgrenarna medan 

mamma eller pappa sköter tömmarna i körningen. Just att kunna tävla tillsammans med 

samma häst, och kämpa för ett bra resultat i fyra olika grenar är både spännande och roligt. 

Eller som Ida, som var ryttaren till årets allroundvinnare Sam, sa efter bra resultat i 

ridgrenarna, med körningen kvar för mamma Hillevi: ”Känn ingen press” och så log hon 

finurligt, medan pappa Sigge hjälpte till att hålla koll på ekipaget. 

Vi delar ut pris till nästa junior i varje SM-gren, och ofta finns dessa ekipage högt upp också i 

den totala prislistan. Vi har också sett tävlande som för länge sedan passerat pensionsgränsen, 

och haft tonåringar och 80-åringar i samma klass. Att man kan ha kul med sin fjordhäst hela 

livet är det ingen tvekan om! Och man behöver inte fastna i en gren. Många fjordhästar kan 

klara både att dra ved ur skogen och tävla hoppning, eller vad man nu är sugen på att prova. 

Ofta är de snälla och kloka fjordhästarna också snälla kompisar till familjens barn, men för att 

klara att vara ensam ryttare på en fjordhäst bör man oftast ha kommit upp i tonåren. Det är 

helt enkelt för mycket häst för ett mindre barn, men för enstaka turer i rätt sällskap kan de 

vara toppen. Snälla, kloka och fantastiska, men de blir förstås allra bäst med rätt träning och 

hantering – det gäller ju alla hästar! 

På bilderna:  

Ljosefin 2593 på ridtur med Unni Kättström för rätt många år sedan… 

Systrarna Unni Kättström med Lovis och Ella Råhlén med Hellvi Kry, båda ettåringar på 

premiering, och precis som flickorna halvsystrar (fast tjejerna har samma mamma , och 

hästarna är båda e. Haldol Kry 257). 

Tredje bilden är bästa junior i brukskörning vid SM i somras (fast hon rider på bilden): 

Adelina Wremer och Yxnavalls Casino. 

 

 

  


