
 

Amerikansk miniatyr – Linn Lemmeke 

 

"Det är här mina två tjejer, EBF SH Confetti Explosion, som är en mycket ljus 

isabellskäck med blå ögon, född 2016 och importerad från Frankrike. Hennes 

pappa är EBF John's Supreme Heritage, europas bästa avelshingst 2013, 2014 

och 2015, ni kan se honom här: http://elevage-de-la-buise.fr/…/ebf-johns-

supreme-heritage…/. Det har länge varit en dröm att äga en avkomma efter 

denna fantastiska hingst, så lilla Confetti är en stor dröm som blivit sann, trots 

att hon bara mäter 72 cm i mankhöjd. 

Confetti ställdes ut i Europa 2017 och vann flera Supreme Champion-titlar 

(likvärdigt med Best In Show, dvs man vinner hela showen), men även Grand 

Champion-titlar. I slutet av året hade hon så mycket poäng att hon kvalade in sig 

på AMHAs Honor roll 2017. En andraplats för sin storleksklass! 

 

http://elevage-de-la-buise.fr/stallions/ebf-johns-supreme-heritage-junior/
http://elevage-de-la-buise.fr/stallions/ebf-johns-supreme-heritage-junior/


Den bruna damen är Nordiclight Texans 

Midsummer Kiss, som jag har på foder 

från Nordiclights stuteri tills vidare. Hon 

är också född 2016, är lite högre än 

Confetti och går under smeknamnet 

Kissie.  

Hon är efter MCC BTUS Texan som 

innehar flera Supreme-titlar och 2008 

blev han rankad som topp 5 i USA. 

Kissie har ännu inte varit ute på några 

tävlingsbanor, men jag förbereder henne 

för att åka ut på allt vi kan i år. Det ska 

bli otroligt spännande! Hon har däremot 

varit med på 25-års jubileét på SIHS. 

Så vi har ett fullspäckat år framför oss 

och vi kan knappt bärga oss! 

Jag har synts en del i Sverige med min 

amerikanska miniatyrhingst Jean Dark 

Silver Lining, till vardags Blixten. 

Honom äger jag inte längre, då jag vill 

äga flera ston, ställa ut dem och ha en 

mindre avelsverksamhet. Det fungerar 

inte med bara ett sto på nu två år och en 

glad och sprallig hingst. Därför har 

Blixten fått ett nytt hem, stort och 

superlyxigt, han har sin egen flock med 

egna tjejer och kommer visas upp minst 

lika mycket som här i Sverige. Nu bor 

han i Ryssland och trots att vi saknar 

honom vet vi att han har det bra!" 

 


