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Team Eloge är en hingststation 

med inriktning avel, 

uppdragskörning och inkörning. 

 

Tillsammans med sina 

avelshingstar har de bland annat 

medverkat tidigare år på SIHS, 

ryttar-EM i Göteborg, och nu 

senast i Danmark på Roskilde 

Dyrskue där de deltog i KØIERs 

klassiska körshow och med ett 

eget nummer med två 

romarvagnar med parhästar 

framför varje vagn. 

 

Teamet består av Peter och 

Josefine Gerborn och 

medhjälparna Linnéa Söderqvist, 

Lina Sjögestam, Stina Carlsson, 

Ulrica Olsson, Emil Elsius, 

Tobias Sandahl, Leif Axelsson 

och Christian Nyberg. 

 

 

 

Deltagande hästar under SIHS: 

 

Albertino 1969, svart född 2003, e: Eloge 1903 - u: Sally 22396 

Elstad Blesen 2079, svart född 2010, e: Gullstein - u: Mjönerudblesa 

Rolex 1937, ljusbrun född 1998, e: Obelisk 1857 - u: Rosetta 22435 

Heirums Nils 1958, fux född 2000, e Ellabron 1934 - Vesleblesa 

 



 

 

 

 

 



 

Nitro är en nordsvensk brukshäst, valack, född 2011 som bor 

tillsammans med sin ägare Jessica Jacobsson, hennes sambo och 

nytillskottet Humle, som också är en nordsvensk brukshäst. Humle är 

två år och har bott hos Jessica och Nitro sedan april i år. De bor på en 

hästgård i Hannabad, utanför Markaryd. På vardagarna arbetar Jessica 

på en högstadieskola i Markaryd, hon är lärare i spanska och geografi. 

Kvällar och helger går dock åt till hästarna. 
 

Jessica har ägt Nitro i fem år och har under den tiden kört och ridit in 

honom samt lärt honom en hel del trick. Till vardags drar Nitro lite 

stockar hemma på gården, harvar potatislandet, körs med olika slags 

vagnar och rids. Han tävlas i dressyr på lokal nivå och hittills har 

Jessica och Nitro startat upp till Lätt B:2 med placeringar och resultat 

upp mot 67,5 %. 
 

Jessica har precis flyttat till Markaryd och i samband med flytten fick 

hennes förra showhäst Oden, flytta till Jessicas morfar som äger Oden. 

Jessica och Nitros tidigare kompis Oden har visat upp sig på många 

olika evenemang och då visat främst frihetsdressyr och trickträning. 

Oden och Jessica har bland annat varit på SIHS (Sweden International 

Horse Show) år 2014 och 2015, men också på Eurohorse vid Göteborg 

Horse Show. Oden har varit, en fantastisk läromästare till Nitro på alla 

sätt. Tillsammans har de båda valackarna varit med på olika mindre 

hästevenemang och gjort uppvisningar ihop, men år 2016 och 2017 



var det Nitros tur att ensam få åka med till (SIHS Sweden 

International Horse Show) och visa upp sig, vilket han gjorde med 

bravur. Nitro och Jessica har också haft en del clinics ihop och då 

framförallt visat olika trick. 
 

Humle, Jessicas nya 

häst, håller på att köras 

in, men även han har fått 

påbörja trickträningen 

lite grann. Hittills har 

han lärt sig att plocka 

upp en hink på 

kommando, samt vinka. 

Jessicas mål för 

framtiden är att kunna ha 

med båda sina hästar på 

uppvisningar och shower. 
 

Det Jessica vill förmedla med trickträningen är ett roligt sätt att 

kommunicera och umgås med sin häst. Ett komplement till ridningen 

och körningen. Nu ska vi se Nitro och Jessica in action – hur ett 

träningspass kan gå till… 

 

 

 

 

 


