
 

SIFs Stiftelse för Avel –  

Helena Stadin 

 

Islandshästen - tålig och vänlig med en fantastisk ridbarhet! 
 

 

Mitt namn är Helena Stadin och jag har haft ponnyer och hästar av olika raser i 

hela mitt liv. Började tävla hoppning som sexåring på min shetlandsponny och 

allteftersom jag växte blev det större ponnyer och stora hästar som jag tävlade i 

hoppning och dressyr. 

 

För snart 12 år sedan följde jag med några kompisar på turridning på islandshästar 

och måste erkänna att jag hade en del fördomar innan... Men jag föll pladask för 

den lilla kompakta hästen som var så mjuk och känslig att rida och energiskt 

trampade på framåt utan att vara "tittig" eller spänd.  

 



Efter ca en månad köpte jag min första islandshäst, ett fuxsto som hette Pila från 

Wänedal och det var början till ett nytt liv för mig. Jag betäckte mitt sto med en 

hingst jag inte visste så mycket om men det visade sig att den samma år blev den 

högst bedömda femåriga hingsten i världen - Kongur från Knutshyttan (e: Flipi 

från Österåker). Eftersom jag hade små barn de första åren passade det bra att 

ägna sig åt avel och Pila har gett oss ytterligare tre vackra avkommor.  

 

Men 2010 kände jag att jag ville lära mig att rida islandshäst på riktigt! Jag köpte 

ett par islandshästar till och började åka på kurser. Inom islandsdiciplinen finns 

stora möjligheter att få rida för mycket välutbildade och erfarna tränare som 

systematiskt går igenom ridkonstens olika steg och en ny värld öppnades då jag 

insåg hur kul och tekniskt svårt det var att rida islandshäst och att tölta. 

Allteftersom jag lärde mig mer fick jag förfrågningar från andra om att rida deras 

hästar och att ha lektioner på mina hästar för de som inte hade egen.  

 

Jag började undervisa på kvällar och helger samtidigt som jag fortsatte att åka på 

kurser själv. Jag drev min verksamhet vid sidan av mitt heltidsjobb som 

Livsmedelstekniker men kände efter ett par år att det var hästföretaget jag ville 

satsa på.  

 

Jag har gått SIFs utbildningar till ridledare, avelskuser och gångartskurser samt 

otaliga lektioner och kurshelger på mina hästar. Under åren 2012-13 gick jag BYS 

distansutbildning till hästföretagare och 2014-2016 gick jag BYS utbildning till 

Ridsportsentreprenör Island och blev diplomerad Ridlärare 1.  

 

Nu driver jag Hansagården Islandshästar utanför Lidköping med ridskola och 

kurser på mina hästar och för de som har egen.  Jag fortsätter att ta lektioner för 

duktiga tränare och har köpt hästen Lukka från Hästabet (e. Flipi från Österåker - 

Tyr wom Rappenhof) som har tagit mig ett rejält kliv framåt ridmässigt och på 

tävlingsbanorna. Är även ledamot i Islandshästföreningen i Skaraborg - Frigg och 

suppleant i Skara Hästlands styrelse. 

 

Islandshästen är tålig, vänlig och har en fantastisk ridbarhet trots att de är små 

(runt 140cm). Ett kontrollerat avelsarbete gör att hästarna behåller sitt fantastiska 

lynne, sina mjuka gångarter och sin glädjefyllda men kravlösa inställning till livet! 

 


