Svenska
Russavelsföreningen

"För tredje året i rad har vi fått förtroendet att representera Gotlandsrusset på SIHS.
Detta är ett mycket ärofyllt uppdrag, då russet är den enda ponnyrasen som har Sverige
som ursprungsland. Svenska Russavelsföreningen har uppdraget att med en
genomtänkt och sund avel förvalta och bevara denna gamla ras med sina många unika
egenskaper. Träffa oss gärna i vår monter där du kan få veta mer om Russet.
I år är ”russinslagen” i paddock och arena och montern, en ren familjeaffär. Familjen
Hecht, Viking Ponnystuteri, från Kalmar, består av: mormor Agneta, mamma Camilla
(Jajja) och barnen Pernilla, Petronella, Paulina, Pontus, Patrik och Patricia, minsta
lillasystern Pyrha fick stanna hemma hos pappa i år. Russen är också i viss mån familj,
då de är halvsystrar båda efter hingsten Tejas Monljus 540.
Tejas Jarita 4769 född 2005, är u. Hults
Pirita 4153 ue. Pirat Pan 436 uppfödd av
Stuteri Teja i Eskilstuna och ägd av Lovisa
Backman, fodervärd: Viking Ponnystuteri.
Diplomsto och flerfaldigt guldbelönad och
framgångsrik ponnytravare.
Liten Scilla 4576 född 2003, är u. Vicki
Viking 2866 ue. Jesper 340. Hon är född
hos Susanne Åhman i Köping och ägs av
Viking Ponnystuteri. Flerfaldigt
guldbelönad och tävlar även hon i
ponnytrav och montè. Båda stona var med
på SIHS förra året, och Scilla även 2016.

Hästarna tränas alltid allsidigt. Det gör att de inte tröttnar på träning utan tar det mera
som en lek. Under hösten har det dock blivit lite mer inriktat på ”Show”. Märkligt nog
går hästarna bättre på travet under denna tid.

I paddocken kommer vi få se lite olika
inslag, såsom spegelritt med de yngsta
syskonen Patrik och Patricia, tandemritt i
damsadel med Paulina, även Patricia visar
damsadelridning. Pontus kör sulky och
storasyster Petronella visar brukskörning.
Äldsta systern Pernilla presenterar showen
som har ett Disneytema. Ungdomarna har
själva komponerat, regisserat och
producerat programmet. Pernilla har
designat kläderna och Petronella har
tillverkat det mesta av hästarnas utrustning.
Russen kan du se i paddocken, torsdag
16.45-17.00, fredag 10.30-11.00, lördag
14.50-15.10, söndag 15.30-16.00
tillsammans med BRUNTE. Dessutom i olika tävlingsklasser i paddocken.
I stora arenan kommer russen att vara med i olika pausprogram. Torsdag 18.45, fredag
17.05 och 19.5, lördag 22.13 samt som havskräftor i alla Julavslutningar.
Vår ambition med vårt deltagande är att visa att, även om man inte kan eller vill tävla i
de högsta klasserna, kan man göra så mycket roligt med sitt russ. Samtidigt hoppas vi
kunna avliva myten att russen skulle vara tjuriga och envisa.

Och glöm inte att Gotlandsrusset är ett levande svenskt kulturminne värt att hedra och
bevara."

