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Fredag 30 november 
 

09,00 Ardenner och Fjordhäst – Bjuder in till brukstävling 

Ardenner och Fjordhäst bjuder in övriga rasföreningar till brukstävling. Brukskörning 

och bruksridning är en lugnare tävlingsform som är inriktad på samarbetet mellan kusk 

och häst, den viktiga vardagsdressyren. Man ska köra/rida igenom en bana och utföra 

olika moment, under en viss tid, gärna nära idealtid. Här får ni se både proffs och 

nybörjare i denna ridsportgren på frammarsch. 

10,30 Svenska Russavelsföreningen – Gotlandsrusset– en häst för alla!  

Gotlandsruss, vår enda inhemska ponnyras, är användbar till det mesta man behöver 

en häst till. Från att ridas av de yngsta till att dra hem ved eller något annat på kälke. 

Vi kommer att visa bl. a. damsadelridning, tandemridning, spegelritt, sulkykörning, 

skogskörning och mycket mer… 

11,00 Islandshäst – hingstvisning 

Går du och funderar på vilken hingst du ska använda i vår? Kom till mässpaddocken 

och få tips och information! Nu visas Toppur frá Audsholtshjáleigu med Jamila Berg 

och Rodi frá Gardi med Charlotta Rydin. Speaker Nina Bergholtz, avelsdomare. 

11,30 Connemara, Welsh och Exmoor – Hur ska man välja rätt ponny? 

Vi går igenom vad man ska titta på när man ska välja rätt ponny till sin familj, allt från 

exteriör och kapacitet till temperament. I ett samarbete mellan Connemara, Welsh 

och Exmoor får ni se ponnyer i olika storlekar där det finns något som passar alla.  

12,00 Islandshäst – hingstvisning 

Går du och funderar på vilken hingst du ska använda i vår? Kom till mässpaddocken 

och få tips och information! Nu visas hingstarna Finnur frá Armoti samt Ellidi frá 

Fosshofi som ägs av Josefin Hallerby och de visas av Reynir Adalsteinnson. Speaker 

Nina Bergholtz, avelsdomare. 

12,30 Svenska Haflingerföreningen – Guldkantad show      

Vackra guldfärgade Haflingerhästar visar här en blandad show där klassisk dressyr 

möter oväntade lekfulla inslag för att visa deras mångsidighet och trevliga 

temperament!  
 

13,00 Islandshäst - hingstvisning 

Går du och funderar på vilken hingst du ska använda i vår? Kom till mässpaddocken 

och få tips och information! Nu visas Bastian frá Póreyjarnúpi med Tryggvi Björnsson 

och Àlffinur frá Sydri-Gegnisholum med Olil Amble. Speaker Nina Bergholtz, 

avelsdomare. 



 

13,30 Svenska Lusitanosällskapet – Tema Avel 

Josefin Allanius visar hur en avelsvärdering går till med unghästen Ilustre 5år och 

ordförande Ylva Hagander speakrar och guidar. Därefter får ni se Kerstin Dahlberg på 

hingsten Vulcao 16 år som visar Lusitanohästens egenskaper såsom fallenhet för 

samling, ridbarhet och smidighet. Mer om avel och Lusitanohästen får ni montern där 

föreningen även lottar ut lektioner med Lusitanohäst på olika anläggningar i Sverige. 

14,00 Islandshäst - hingstvisning 

Alla dagens uppvisade Islandshästhingstar visas upp ännu en gång i mässpaddocken! 

Nu har du en chans till att se dessa fantastiska hingstar med exteriör och prestationer 

utöver det vanliga! Speaker Nina Bergholtz, avelsdomare. 
 

14,30 Shire och Clydesdale – Säker häst med Ulla-Carin på plats! 

Ulla-Carin Carlsson-Lindkvist har tränat polishästar och var länge ridande polis med 

den fantastiska polishästen Utter. Idag möter du henne i mässpaddocken tillsammans 

med de största hästarna på Stallbacken; Shire och Clydesdale. 

15,00 Sveriges Shetlandssällskap – shetlandsponnyagility  
Shetlandsponnyn – ponnyn du aldrig växer ur! Jissa af Granbacka, Kompis Dagny och 
Lyrics Wonderful har alla SM-medaljer i den fartfyllda grenen agility, där många olika 
sorters läskiga och kluriga hinder ska genomföras – idag dessutom med julhinder! 
Kanske får även du som står i publiken chansen att testa… 

15,20 Svenska Dartmoorsällskapet – Dartmoor - Barnets bästa vän 

Dartmoorföreningens representanter på plats visar vad Dartmoorponnyn är bäst på, 

att vara en snygg, snäll och allsidig barnponny! 

15,40 Kiger Mustang, Basjkir och American Curly – Ur-hästarna! 
De är tåliga, starka och friska och tar sig fram i all terräng. De är säkra på hovarna och 
lugna till sinnet. Kom och se våra ur-raser tillsammans i en terrängbana inomhus.  

16,00 Kallbloddressyr med Ardenner och Nordsvensk 

Både Linda Nilsson med ardennern Torsten och Jessica Jacobsson med nordsvenska 

Nitro tävlar till vardags i ordinarie klasser på dressyrtävlingar. Här kan ni se dem visa 

att ”kallblod kan” och kanske få inspiration och ett och annat tips om hur man bäst 

tränar sitt kallblod allsidigt och hållbart! 

16,30 Svenska Arabhästföreningen - Beridet bågskytte 

För andra året i rad visar Svenska Arabhästföreningen upp Beridet bågskytte med Mats 

och Ylwa Woxmark. Arabhästens lyhördhet och kommunikativa vilja passar utmärkt 

för Beridet bågskytte! De är väldigt intelligenta och lär sig nya saker oerhört fort. Att 

styra dem endast med röst och sitshjälper är inga problem, då vi har pilbåge och pilar i 

händerna, fartreglerar vi dem med röstkommandon. 

 

 



16,45 Svenska Basjkirhästföreningen - Hoppning!  
Den modiga basjkirhästen hoppar gärna! De är snabba i vändningarna och accelererar 
bra, en omhoppningshäst att räkna med. Kom och se den ryska basjkirhästen Kiara i en 
hoppuppvisning tillsammans med sin ryttare Lina Persson.  

 
17,00 Avelsföreningen Svensk Ridponny – Pas de deux 

Två fina representanter för ASRP, EG Dirac med sin ryttare Alva Nordfjell och Hollys 
Cerwin med sin ryttare Amanda Lindblom visas upp sig tillsammans i en snygg Pas de 
deux, under ledning av ponnylandslagscoachen Pytt Hamberg. 
 

17,30 Svenska Frieserhästföreningen – Ridning & Trick 
 Svenska Frieserhästföreningen visar upp de vackra frieserhästarna Ernst Van De  

Gelderdijk och Wout van het Royerhof. Ernst kommer tillsammans med Kristin  
Brudigam visa att friesern är en fantastisk ridhäst. Malin Hellstedt tillsammans med  
sin medhjälpare Sara Nissling kommer med Wout visa trick, både uppsuttet och från 
marken. 
 

17,50 Svenska Arabhästföreningen - Voltige  
Voltige är en av de minsta grenarna inom Svenska Ridsportförbundet och innebär 
gymnastik och balansövning till häst. Genom att träna voltige uppnår man en fin 
gemenskaps- och samhörighetskänsla med sin häst. Se arabstoet Nazira och Linnea 10 
år visa grunderna i voltige och även lite svårare saker! 
 

18,00 Svenska Hästavelsförbundet – Final i visningsklass 

Under årets sommarpremieringar och i anordnade visningsklasser har barn och 
ungdomar kunnat visa häst vid hand i visningsklass, där visaren bedöms och inte 
hästen. Efter genomförda kvarts- och semifinaler har de fem finalisterna vaskats fram 
och idag kan ni i mässpaddocken få se vem som blir årets bästa Unga visare! 

 

18,30 Morganhäst och Tinker - Working Equitation 

Working Equitation är en gren på uppgång inom ridsporten. Är du nyfiken på vad det 

kan innebära är du välkommen till mässpaddocken när representanter från Svenska 

Morganhästföreningen och Svenska Tinkerhästsällskapet visar upp sina raser och dess 

färdigheter i WE. 

19,00 Svenska Miniatyrhästföreningen – Mångsidighet i liten kostym  

Versatility, hoppning, agility, liberty och körning bjuder Svenska Miniatyrhäst- 

föreningen på i mässpaddocken. Kom och se en liten men mångsidig häst i arbete!

   

19,30 Svenska New Forestföreningen – New Forest - den perfekta familjeponnyn. 

Tre New Forestponnyer visar upp sig i dressyr, hoppning och exteriör. De förenar alla 

tre ett bra temperament, god exteriör och prestation vilket ni kommer att få se i 

denna uppvisning.  

 

20,00 Hoppuppvisning – med raserna på Stallbacken 

Här kommer de olika raserna på Stallbacken visa upp sig i en hoppuppvisning där de 

olika representanterna tävlar med och emot varandra i stilhoppning 

 


