Ylva Lindh
- Ordförande i Svenska Welshponny & Cobföreningen
”Jag är ny ordförande i SWF sedan
början av maj 2018, har suttit i
styrelsen tidigare för rätt många år
sedan. Mitt engagemang för
föreningen och welshponnyer
sträcker sig långt tillbaks och
började när jag som barn fick en
welshponny sektion B, det var
1976 och ponnyn inköptes på den
stora auktionen som hölls på Örnäs
Säteri, ponnyn hette Örnäs
Midnight Girl. Med henne fick vi
några föl och hon följde med mig
till den gård jag bor på idag;
Simberg. Jag har varit medlem i
SWF sedan slutet av 70-talet, då
det fanns något som hette
juniormedlemskap, kostade 25:-.
På Stuteri Simberg föder vi upp
welshponny sektion B med prefixet Simberg. Men den största uppfödningen är
egentligen av travhästar, med prefixet Simb, det har blivit över 500 egenuppfödda
travhästar sedan starten 1994. Vi föder även upp fullblod, SWB och welsh part
bred. Gården drivs ekologiskt och vi har i dagsläget minskat ner på hästarna, till
ungefär 30 stycken, jämfört med för många år sedan då det kunde vara 150 hästar
på gården. I stället har det kommit in en ordentlig flock med köttdjur, det fungerar
alldeles utmärkt att kombinera.
Våra welshponnyer är i dag 4 avelsston, föl, unghästar och två avelshingstar. Äldst
är vår ELIT-premierade avelshingst Simberg Hobnob som är 25 år. Han har
skänkt oss så mycket glädje och gör det fortfarande med sin mycket speciella
personlighet och sitt fantastiska temperament. När han var 1 år anmälde vi honom
till den stora utställningen i Wales; Royal Welsh Show. En lång resa med färja
från Göteborg och bilresa på 42 mil genom England. Han placerades 4a i sin klass

och sedan lämnade vi honom i Storbritannien för showerna näst kommande
säsong då han skulle vara 2 år. Det gick otroligt bra för vår ”Hobbe”, han vann
många championat, allra finast var ändå Champion Section B på Glanusk Stallion
Show.”

Simberg Hob Nob, champion på Glanusk Stallion Show
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