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Jissa af Granbacka är ett sto med färgen 

rödskäck som är född 2012, e: Clibberswick 

Beacher RS 509 - u: Jinna af Granbacka RS 

5763 

Jissa är en riktig 

allroundponny - 

hon tävlar bland 

annat 

sportkörning, 

agility, hoppning 

och dressyr, hon 

har medaljer från shetlandsponny-SM och hon har dessutom 

fått guld på utställning. Tillsammans med 8-åriga Hedvig 

Andersson Björklund har hon tävlat hoppning, 

precisionsridning och agility.  

Jissa var med förra året, men för Hedvig blir det första gången 

på SIHS. Jissa och Hedvig kommer visa lead rein i stora 

arenan, samt agility på Stallbacken.  



 

Kompis Dagny RS 6940 är ett fuxsto född 2009, 

e: Rosenhagas Lyric RS 484 - u: Kompis Alva RS 

5508 

 

Dagny är en shetlandsponny på 9 år, hon är ett 

diplomsto som är guldbelönad med 42p på 

utställning. Hon har tävlat sportkörning, 

hoppning, precisionsridning, agility, 

minifälttävlan och dressyr med bl.a. medaljer från 

shetlandsponny-SM.  

 

Dagny och Lovisa Åkesson, som fyller 10 år på 

SIHS, har båda varit med på SIHS en gång förut. 

Dagny och Lovisa kommer vara med i den lugnare 

ponnygruppen som rider i arenan på fredagen, samt 

i agility på Stallbacken. Dagny kommer även att 

delta med Linnea Åkesson, som är 11 år. Linnea har 

tävlat bland annat hoppning, precision, agility, 

minifälttävlan och olika tömkörda klasser med 

Dagny. Linnea och Dagny kommer visa upp 

tömkörning i stora arenan och agility på 

Stallbacken. 

 

Lyric’s Wonderful 

född 2011 e: Damit 

RS 270- ue: Fridhems 

Algot RS 253 

Walle är en 

shetlandsponny på 7 

år. Han är en riktig 

kanonkula i 

bruksklasser, och har 

bland annat blivit 

totalvinnare på 

shetlandsponny-SM 

med guld och andra 

medaljer i 

handlerhoppning, 

minifälttävlan och 

agility, bland annat 

tillsammans med 17-

åriga Ida Lundahl. Det är första gången på SIHS för båda, och de kommer visa upp sig i 

tömkörning i stora arenan och i agility på Stallbacken. 

 

På julavslutningen kommer Kompis Dagny att dra vagn med Linnea Ornstein som kusk, Jissa 

af Granbacka kommer ridas av Lovisa Åkesson, Lyric's Wonderful kommer ridas av Hedvig 

Andersson Björklund.  



Dessutom kommer Ida Lundahl, Linnea Åkesson, Paula IJkema Ljungberg, Christina 

Åkesson, Malin Ljungberg och Maria Andersson att delta. 

I Sveriges Shetlandssällskap's monterbox kommer Almnäs Dahlia och hennes fölunge 

Stellagårdens Magnolia att stå. 

Utförligare presentationer av hästarna finns under respektive bild. 

Dessa ekipage kommer att delta i paddockprogrammet, inslag i stora arenan samt i 

julavslutningen. 

 

 

 



 

 



 

 


