
 

Svenska Shirehästföreningen –  

Lina Runander 

 

Vår webmaster i Shirehästföreningen – vem är det?  

Jo, det är jag, Lina Runander. En 38-årig gotlänning som 

sedan 9 år tillbaka är frälst i shirehästen.  Jag jobbar som 

Teknisk produktchef på ett faktureringsföretag och driver på 

fritiden Puser Gård tillsammans med min man och våra 3 

barn. På gården har vi några hästar, katter, ankor, gäss, höns 

och lamm samt mindre jord- och skogsbruk. Man kan säga att 

vi har en liten noas ark, då det finns det mesta här. Barnen har dock börjar tjata 

om att vi ska ha en ko, så vem vet vad som kommer hit härnäst. 

Jag har i mitt vuxna liv varit aktiv i olika föreningar – allt från idrottsföreningar 

till frivilliga försvaret. När jag fick barn 

ville jag fortsätta att bidra till 

föreningsverksamhet, men tiden fanns 

inte längre för att sitta i olika möten och 

forum. Det föll då väl ut med att 

Shirehästföreningen behövde en ny 

webbmaster, vilket passade mig perfekt. 

Jag är intresserad av text och bild, jag 

bidrar med något till en förening jag vill 

stödja samt kan disponera tiden själv 

som jag lägger på detta. Detta resulterade 

i att jag sedan 2010 har skött om 

hemsidan. 

Varför just shire? Det har alltid funnits djur omkring mig och i vuxen ålder har 

jag haft häst i form av svenskt halvblod för ridning och russ för avel. 

Halvbloden tyckte jag var lite för temperamentsfulla och russen var lite väl 

envisa och små för mitt tycke. Jag började snegla mer på kallblod och hittade en 

annons om shire till salu – på Gotland. Det kunde inte bli mer perfekt och en 

vecka senare hade jag ett sto med en 1-månaders gammal fölunge. Fölungen var 

redan då större än mina russ och mitt intresse till shirehästen växte sig starkt 

väldigt fort. Jag tänker inte gå in på alla fördelar med shire – ni är ju redan 

frälsta! 



Nu har jag 2 ston och en godkänd hingst. 

I min hästflock finns även en ardenner – 

”lillhästen” som mina barn brukar säga. 

Hon är dräktig, så det kommer bli föl på 

gården i sommar. Dock inte shire, men 

det är ju ändå ett kallblod.  

Barnen börjar bli lite större så jag hoppas 

få lite mer tid till mina hästar där jag har 

som mål att börja jobba dem i skogen 

med enklare skogsbruk. 

Bruksridning/körning samt agility för häst är också väldigt intressant och som 

jag hoppas kunna testa på inom kort. Våren är på gång och vi har fullt av 

lammungar, snart även ett gäng gåsungar samt att jag hoppas få shireföl 

framöver efter min hingst och mina ston...  

//Lina 

 


