Deltagande föreningar i rasparaden
__________________________________________________________

under Falsterbo Horse Show, den 7 juli 2019
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Amerikansk miniatyrhäst
Svenska Miniatyrhästföreningen
Den amerikanska miniatyrhästen är en liten, vacker och
välbalanserad häst som, bortsett från storleken, har samma
exteriör och proportioner som stora hästar av lättare typ.
Ston ska vara eleganta och feminina, vuxna hingstar
kraftfulla och maskulina.
Det generella intrycket av rasen bör vara en välbalanserad
individ som uppvisar symmetri, styrka, rörlighet och
vakenhet.
Dagens rashäst
Pekamas Fully Charged, en hingst född 2015 hos Krustorp
Ranch i Nyköping, och som ägs av Nathalie Petersson och
Sofia Blomqvist. En isabell med bläs, efter: Arions Destiny
Gold Charm A163056, undan: Oakstars Sheza Double Dare A199383, ue: Seahorse Goldy Melody
Double Dare A147294.
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Clydesdale
Svenska Clydesdale & Shirehästföreningen
Clydesdale är en hästras med ursprung från
Skottland. Rasens namn kommer från det gamla
namnet för Lanarkshire, ett distrikt i Skottland
mest känt för River Clyde. Rasen utvecklades
genom att flamländska hingstar importerades
och korsades med lokala ston. Det första
dokumenterade användandet av rasnamnet är
från 1826, och från 1830 sattes ett system i bruk
som erbjöd hingstar för betäckning vilket spred
rasen genom Skottland ner till norra England.
Den första stamboken formades 1877. I slutet av
1800-talet och början av 1900-talet exporterades
tusentals Clydesdalehästar ut i världen, bland
annat till Australien och Nya Zeeland, där de har blivit kända som ”rasen som byggde Australien”.
Under första världskriget minskade dock populationen, och vid 1970 sågs rasen vara nära utrotning.
Antalet individer har sedan dess ökat, men rasen ses fortfarande som sårbar.
Mankhöjden är mellan 163 och 183 cm. De har ofta stora vita tecken på benen och i ansiktet. Hovarna
och benen är en av rasens bästa egenskap. De är sunda, tåliga och starka och på utställningar är det
oftast hovarna som domarna kollar först.
Du har bland annat sett Clydesdalehästar i de populära reklamfilmerna för Budweiser! De används
också som trumhästar i the British Household Cavalry.

Dagens rashäst
Malcolmwood Lewis som visas av Åsa Lundin. En hingst efter Dillars Scottie Boy (25607) V109, undan:
Malcolmwood Iona (03003) V115.
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Exmoorponny
Exmoorponnysällskapet
Exmoorpoonyn är en unik ras som levt på hedarna
kring Somerset och norra Devon sedan urminnes
tider. Eftersom rasen i hög grad sluppit påverkan av
människor har den kunnat utvecklas i sin naturliga
omgivning och behållit sin rasrenhet generation
efter generation. Fortfarande finns i England vilda
hjordar av Exmoorponnyer som lever halvvilda. I
oktober varje år driver man hem hjordarna,
brännmärker årets föl och frånskiljer de som ska
säljas. Därefter återvänder ponnyerna ut på heden.
Med

en

ungefärlig

population

på

1 200

Exmoorponnyer världen över finns rasen med på
Rare Breeds Survival Trusts lista över hotade raser.
Exmoorponnyn lämpar sig för såväl vuxna som barn.
En Exmoorponny av den lite större modellen kan
utan problem bära en ryttare upp till 75 kg. Det är en allroundponny med naturlig fallenhet för
hoppning. Rasen har framför allt utmärkt sig inom hoppning, distansridning och körning.

Dagens rashäst
Olympus Neptunus som visas av Moa Sgouridis. En mörkbrun hingst född 2014 efter: Arum 212/4,
undan Olympus Indy Pearl 381/008. ”Nappe” som han kallas till vardags tränas för att bli körponny och
tricktränas också. Nappe bor på landet med sina två kompisar, ett halvblod och en American Curly.
Varför det blev just Nappe som flyttade hem till Moa var för att hon ”föll direkt för hans glädje och
nyfikenhet!”.
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Fjordhäst
Svenska Fjordhästföreningen
Fjordhästen kommer ursprungligen från västra Norge.
Där har man avlat på hästar sedan vikingatiden, och
troligtvis är dagens fjordhästar ättlingar till dessa
hästar.
Fjordhästen anses vara en av de äldsta och renaste
hästraserna i världen. Fjordhästen är den ras som har
flest likheter med Tarpanen och Przewalskihästen, som
är den enda nu levande äkta vilda hästrasen. Den mest
slående likheten mellan fjordhästen och dessa
vildhästar är den så kallade viltfärgen black, som alla
fjordhästar har. Genom de karga och krävande
förhållandena i den norska fjällterrängen har fjordhästen fått en mycket stark kondition och ett otroligt
bra terrängsinne.

Dagens rashästar
Buri, en musblack valack född 1992, efter: Pontus 117, undan: Freja 2626, ue: Kasper 47
Rufus, en ljusbrunblack valack född 1996, efter: Enar 135, undan: Kajsa 2453, ue: Georg 58
Hästarna körs i par av Bengt Rosenquist. Bengt är till vardags hovslagare.
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Frieserhäst
Svenska Frieserhästföreningen
Frieserhästen är en av världens äldsta
raser och har sitt ursprung i Friesland i
Nederländerna. Hästen var tidigare
avlad att bära riddare. Rasen har sedan
använts i jordbruket under 1800- och
början av 1900-talet, och har nu
utvecklats till en riktig sporthäst.
Friesern är en riktig allroundhäst men
lämpar sig bäst till dressyr och körning.
Rasen kännetecknas av den svarta
färgen.
Andra karaktäristiska kännetecken är lång man, kraftigt hovskägg, en vackert böjd hals med resning
och ett ädelt huvud med uttrycksfulla ögon och små, uppmärksamma öron. med öronspetsarna lite
inåtböjda. Ett annat kännetecken är frieserhästens trav med hög knäaktion, och beskrivs ofta som ”de
dansande hästarna”. Till lynnet är den elegant och klok.

Dagens rashästar
Ysolde af Riddarhagen visas av sin ägare Anna Linnér. Ysolde är ett svenskfött stamboksto Sport, född
2007 och är efter: Maiko 373 – Meier 307. Uppfödare är Ingegerd Thorsell, Stall Riddarhagen. De tränar
och tävlar i dressyr upp till Msv B:4, och Ysolde är den första frieserhäst som fått Sportpredikat i
Sverige. För att variera träningen har de provat på Working Equitation.
Ysolde och Anna har sällskap av Trouble som rids av Lotta Hjelm. Trouble är en holländsk
stamboksvalack STER Sport, 13 år gammal, efter: Beart 411, undan: Lisanne van de Zuiderwaard, ue:
Fetse 366. Lotta är från Skåne och tävlar Frieserhästar på olika nivåer i dressyr, än så länge upp till Msv
C:2. Lotta har ridit ihop 2 Sportpredikat för Frieser, detta på Zusanne van de Dollen och Trouble. Både
Anna och Lotta har tilldelats ”årets prestation” av Svenska Frieserhästföreningen.
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Gotlandsruss
Svenska Russavelsföreningen

Gotlandsrusset är Sveriges enda inhemska ponnyras
och har sitt ursprung på Gotland. Russet är liten
allroundponny med mankhöjd mellan 115–130 cm. De
flesta

Gotlandsruss

används

som

barn

och

familjeponnyer. Inom tävling återfinns de flesta
gotlandsrussen inom ponnytravet men även en hel del
inom de olika ridsportgrenarna.
Gotlandsrusset har under tusentals år anpassats till de
gotländska förhållandena och en liten spillra av
historien finns kvar på Lojsta hed, ett område mitt på
Gotland. På Lojsta Hed lever en flock bestående av ett

Foto: Anneli Hård

50-tal ston och unghästar i stort sett ett fritt liv året om. Lojsta Hed på Gotland är och förblir den
viktigaste platsen för Gotlandsrusset, idag sker den mesta aveln på fastlandet men det är på Gotland
rasen har skapats och blivit vad den är.

Dagens rashästar
Kerstin Olsson med gotlandsrusset Pinto, en brun valack född 2009 efter: Benicz – undan: Fido. Pinto
är född på Skånes djurpark. Kerstin och Pinto satsar på sportkörning.

Helen Einarsson med Allgunnens Diesel 651 är en godkänd russhingst född 2008 med färgen ljusfux
efter: Marlon S 531 – undan: Vagotte 502. Diesel är utställd med upp till 42 poäng och har blivit Best
in Show flera gånger. Han har startat ponnytrav, men tävlar nu i sportkörning.
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Haflinger
Svenska Haflingerföreningen
Haflingerhästen härstammar från Tyrolenområdet i Österrike och norra Italien.
Haflingern förekommer endast i olika
nyanser av fux med ljus man och svans,
med eller utan vita tecken i ansiktet. Inga
andra färger är godkända inom rasen.
Haflingern är en uthållig allroundhäst som
används för alla former av ridning och
körning. Den är säker på foten och robust.
Det är en mycket stark liten häst som kan
bära stora ryttare utan problem. Den skall
vara av medelgrov typ och önskvärd
mankhöjd är 140-154 cm.
Under senare år har haflingerns popularitet ökat stort såväl i USA som i Europa. Ett långsiktigt och
noggrant internationellt avelsarbete har resulterat i många framgångsrika tävlingshästar både inom
rid- och körsportens alla grenar, framförallt maratonkörning, western, hoppning och dressyr.

Dagens rashäst
Wallander är en valack född 2012 som rids av sin uppfödare tillika ägare Ellen Rönn. Wallander är
efter: Wellenbrecher liz.339/T, undan: Kansas 19080/SE, ue: Armani 1466. Wallander är 152 cm i
mankhöjd och tävlas i dressyr på lokal och regional nivå. Han är även väldigt duktig inom hoppning och
kommer på sikt att börja starta tävlingsklasser i hoppning.
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Irish Cob
Svenska Föreningen för Irish Cob
Irish Cob är en kallblodshäst av cobtyp, som ofta känns
igen genom sin fläckiga hårrem och sin rastypiska
behåring, med mycket man och svans samt rikligt med
hovskägg.
Irish Coben finns i alla storlekar och färger, ses ofta som
svart- eller brunskäck eller svarta med vita ben och bläs.
Irish Coben formas lätt till vad du vill använda den för. De
används idag till allt man kan tänka sig. Till
handikappridning och arbete på ridskolor, körning med
vagn, som skogsmulle till rena tävlingshästar i western,
dressyr och hoppning.

Dagens rashäst
Shamrock’s Zoey of Spades som rids av sin ägare Anna Palm Tegman. Zoey är ett sto av färgen
svartskäck född 2010, efter: Ace of Spades, undan: Shamrocks Liberty Bell. Anna köpte Zoey som 4åring och har själv ridit in henne. Till vardags rider de ut i skog och mark, men tränar också i dressyr
och hoppning, och är näst intill redo för att börja tävla i dressyr.
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Kaspisk Häst
Avelsföreningen Kaspisk Häst
Fram till år 1965 var den Kaspiska hästen
praktiskt

taget

okänd

utanför

ett

litet

bergsområde i norra Iran. Amerikanskan Louise
Firouz letade efter passande hästar till hennes
minsta elever på ridskolan i Teheran vilket ledde
till en återupptäckt av rasen år 1965.
Den kaspiska hästen har en mankhöjd på mellan
101-127cm. Den är elegant med samma struktur
och symmetri som hos en stor häst. Rasen finns i
alla färger utom skäck.
Den kaspiska hästen är djärv, nyfiken, snäll och
oerhört vänlig. Den är intelligent och har en vilja
att behaga. De har också en bra hoppförmåga och ett mycket fint steg som många fascineras av. En
riktig allroundhäst som tävlar framgångsrikt inom körning, hoppning, dressyr, fälttävlan och gymkhana
världen över.

Dagens rashäst
Nordliclights Elize som rids av Natalie Borg. Elize är ett brunt sto född 2010, efter: MCC Kerdar’s Knight
1, undan: Maleke.
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Kigermustang
Svenska Kiger och Mustangföreningen
Kigermustangen härstammar ursprungligen från de
spanska hästarna som conquistadorerna tog med över
från Spanien till USA på 1500-talet. Kigermustangen ska
inte förväxlas med den spanska mustangen eller den
vanliga mustangen.
Kigermustangen har en otrolig uthållighet och är mycket
intelligent. Den har en mycket låg vilopuls och återhämtar
sig snabbt, i naturen är det ett måste för överlevnad. Det
är inte ovanligt att den i vilt tillstånd vandrar tiotals mil
per dag på torr eller frusen mark med lite eller inget
vatten för att söka föda och samtidigt upprätthålla en god
fysik.
Stona ligger kring maxad D-ponny. Hingstarna blir i allmänhet 1,60, ibland något högre.
Kigern är en lättlärd häst med ett fantastiskt psyke. Användningsområden för rasen är bland annat
turridning, distansritt, western, dressyr, hoppning, fälttävlan. En riktig allroundhäst där endast fantasin
sätter gränser!

Dagens rashästar
Ni ser Synister med årets hingstföl Bonito. Synister är musblack och född i Virginia, USA år 1998. Hon
rids engelskt men Kigern används i Sverige extremt allround.
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Lusitano
Svenska Lusitanosällskapet
Lusitanohästen är en portugisisk ras,
nära besläktad med den spanska PREhästen (Pura Raza Española). De båda
raserna kallas tillsammans de iberiska
raserna, då de båda härstammar från
den iberiska halvön. Fram till 1960talet ansågs de vara samma ras, under
namnet Andalusier.
Lusitanohästen kan ha alla hela färger
- vanligast är skimmel, brun eller fux.
De är runt 160 cm i mankhöjd och har ofta en konvex nosrygg och kort kvadratisk sida.
Lusitano är från början till boskapshäst, för strid och som tjurfäktningshäst. Tjurfäktning var ett sätt för
portugiser att träna strid i fredstid.
Lusitanohästen är lämpad för alla discipliner, den har en naturlig fallenhet för samling och har en
förmåga att bära sig med bakdelen, som tillsammans med ridbarhet och framåtanda gör det enkelt för
lusitanon att utföra svåra dressyrrörelser såsom piaff, passage och piruetter. Egenskaper som lämpar
sig för dressyr, körning och hoppning.

Dagens rashästar
Esperto som rids av Johanna Nygren. Esperto är en skimmelvalack född 2009 i Portugal. Johanna
arbetar med häst- och ryttarutbildning på den egna anläggningen Hagens Ridcenter. Hon är utbildad
hippolog och C-tränare, och tävlar i både dressyr och Working Equitation, och har i WE deltagit i både
EM och VM.
Fado som rids av Charlotta Måhlin. Fado är en gulbrun valack född 2010 i Portugal. Charlotta är mycket
engagerad inom rasen och arbetar som registrator för lusitanohästarna i Sverige. Hon har fött upp
många lusitanohästar själv, och engagerar sig varje i år under rasens svenska avelsvärderingar.
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Morganhäst
Svenska Morganhästföreningen
Morganhästen stammar från en enda amerikansk
hingst. Figure (senare kallad Justin Morgan efter sin
ägare, därav rasens namn) präglade sina avkommor så
mycket att det inom en trettioårsperiod talades
allmänt om morganhästen som ras.
Idag används morganhästarna till det mesta. De är
duktiga körhästar och arbetsvilliga ridhästar som
generellt passar för flertalet discipliner. De är känsliga,
lyhörda, ambitiösa och vill vara med där det händer
saker.
De har ett stadigt temperament, är modiga och
nyfikna, utan att för den sakens skull vara loja och
tröga. Oavsett disciplin så är det underbara
familjehästar som gärna ställer upp på allt och tycker
om människans sällskap.

Dagens rashäst
Escania’s Vangelios som rids av Sara D. Alvrud. En gulsvart hingst född 2011, till vardags kallad William,
efter: Gradells´s Vigilante, undan: Goldget Kitty 067.
”Han fick diplom i löshoppning som 4-åring och har gjort godkänt bruksprov i körning. Han har varit en
”late-bloomer” som många Morganhästar oftast är. De tar åtta år på sig att komma till sin rätt. Han
utbildas i år framförallt för att göra sitt bruksprov i gångarter samt tävlas i dressyr och Working
Equitation. William är också tävlad i de flesta westerngrenar inklusive kogrenar och fartgrenar. Han
har i dagsläget 11 renrasiga avkommor och två partbred avkommor. Han har ett helt fantastiskt
temperament och är läromästare år våra barn.”
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Rysk basjkir
Svenska Basjkirhästföreningen

De ryska basjkirhästarna är nog mest kända för att många hästallergiker tål dem, men denna "tama
vildhäst" har så mycket mer. De är otroligt lojala, lugna och intelligenta.
De är säkra på foten och tar sig fram i riktigt svår terräng med fantastisk smidighet. Mjuka bekväma
gångarter är ett kännetecken för rasen och utöver skritt, trav och galopp har vissa basjkirer tölt, pass
och "kosacktrav".

Dagens rashäst
Kiara, som rids av sin ägare Lina Persson. Kiara är ett sto med färgen rödblack, född 2012, efter:
Kunchak, undan: Kula-Bija. Kiara tävlar i både hoppning och dressyr, och är ett av rasens exteriört högst
bedömda ston med 43 poäng!
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Shetlandsponny
Sveriges Shetlandssällskap
Shetlandsponnyns

egentliga

hemland

är

Shetlandsöarna som ligger på gränsen mellan
Atlanten

och

Nordsjön.

De

första

kända

människorna som träffa på shetlandsponnyerna var
vikingarna och vad man vet så var rasen fri från
inblandning av främmande blod fram till 1850 då
det korsades in norsk fjordhäst.
Beträffande dess anatomiska och psykologiska
egenskaper står Shetlandsponnyn mycket nära
kallblodets. En stark typ, särskilt utmärks en djup
och bred bål, stark revbensvälvning en utpräglad
tendens till kluvet kors, i sin helhet en sluten
kroppsbyggnad.
Shetlandsponnyn började importeras till Sverige
först under slutet av 1940-talet. 1967 bildades Sveriges Shetlandssällskap och har sedan dess fört
stambok över hingstar och ston.
Shetlandsponnyn är en ponny för hela familjen – det finns massor av aktiviteter runt om i Sverige så
som trav och galopplöp, utställningar, agility, handlerhoppstävlingar med mera.

Dagens rashäst
Aarupgaards Yanqui RS 785, en godkänd hingst inhyrd från Danmark. Född 2012, efter: Skattens Creol,
undan: Yvonne v.d Waterstrat. Uppfödare och ägare är Aarupgaards Stuteri i Danmark. Yanqui deltog
i den internationella utställningen i Danmark 2018 där han vann guld i Champion Medium, Champion
Stallion, Champion Senior Stallion samt blev reserv Best in Hand. En väldigt snäll och lydig hingst som
gör allt man ber honom om.
Yanqui visas idag av Emma Kjellman, prisbelönad ung visare som utsetts till ”Bäste visare” (upp till 26
år) av Svenska Hästavelsförbundet både 2017 och 2018.
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Shirehäst
Svenska Clydesdale & Shirehästföreningen
Shirehästen räknas som världens
största hästras till storleken, samtidigt
är det en av dom minsta till antalet då
det finns färre Shires än det finns
pandor i världen. Anledningen till att
de minskat så drastiskt är att de inte
längre

används

så

frekvent

i

jordbruket och som bryggarhästar
längre som de gjort tidigare.
Shire

Horse

Society,

moderstamboken
arrangerar

i

världens

som

har

England,
äldsta

rasutställning, Shire Horse Spring
Show, som arrangerats varje år sen
slutet på 1800-talet, med några uppehåll under andra världskriget. Hästarna är stora, grova och lugna
för att kunna arbeta och dra tungt.
Mankhöjden kan uppgå till närmare 2 meter, men vanligast är drygt 175 cm och vikten ligger runt 1000
kg. Karaktäristiskt är det rikliga hovskägget på denna gigantiska häst och ett snällt lynne. Även om den
är stor, är den en perfekt familjehäst, även till barn.

Dagens rashäst
Rexius Dixie som rids av Harriet Nilsson. Dixie är ett brunt sto född 2012, uppfödd tillika ägd av sin
ryttare. Dixie är efter: Hill Lodge Linton, undan: Trem-Y-Wyddfa, och är runt 185 cm hög. Dixie är
ungefär 185 cm i mankhöjd. Hon är mycket rastypisk och var som 3-åring reserv Best in Show i
Danmark, blev sedan som 4-åring Best in Show.
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Welshponny
Svenska Welshponny och Cobföreningen
Welshponnyn härstammar från Wales i Storbritannien.
Welshponnyn delas in i fyra olika sektioner från A-D, där A
är minst och D är störst. Sektion A kallas Welsh Mountainponny, sektion B Welshponny, sektion C Welsh av cobtyp,
samt sektion D som kallas Welsh Cob.
De första welshponnyerna tros härstamma från den
förhistoriska keltiska ponnyn. Rasens förfäder fanns på de
brittiska öarna redan innan Romarrikets invasion. Rasen är
starkt influerad av det arabiska fullblodet, och troligtvis
också det engelska fullblodet och Hackneyponnyn. Rasens
första stambok skapades 1901 i Storbritannien, och år
1907 skapades den första amerikanska stamboken.
Welshponnyn har genom historiens gång haft många användningsområden, såsom kavallerihäst,
arbetshäst och gruvponny. I nutid är ponnyn populär bland barn och ungdomar, och används i de flesta
tävlingsgrenar såsom hoppning, dressyr, fälttävlan och körning.

Dagens rashäst
Newbrook Ms Dynamite rids av Felicia Persson, 10 år och leds är Annica Persson. Ett brunt sto av
sektion C, född 2006 i Storbritannien, efter: Parc Lucky Jim WSB 30753, undan: Merwydd Mandy WSB
119279, ue: Rhosymeirch Cardi WSB 38391.

Svenska Hästavelsförbundet
Box 314
532 24 Skara

sh@svehast.se
0511 - 441 881

