
 

Svenska Lusitanosällskapet – 

Lusitanon i dressyren 

 

Lusitanonhästen med sin 

stora fallenhet för samling 

har en självklar plats inom 

dressyr. Den är smidig och 

har lätt för att använda 

bärkraft istället för 

skjutkraft vilket gör de 

samlande rörelserna 

naturligt för dem. 

Genom olika avel inom 

rasen finner vi både den 

mer traditionella, barocka 

lusitanon där den bärande 

förmågan är stark och 

lämpar sig väldigt bra för 

den klassiska dressyren och 

skolridning. Men man avlar 

också för att lyfta fram den påskjutande förmågan som efterfrågas i dagens tävlingsdressyr. En 

förändring som senare åren gjort att vi börjar se fler och fler lusitanohästar på de internationella 

dressyrarenorna. Inte bara tävlande under portugals flagg utan även från flera andra länder. 

I det europamästerskap som precis är avslutat i Rotterdam (2019) fanns inte mindre än 9 lusitanohästar 

på startlistan i dressyr, tävlande för 5 olika länder. Till det lägger vi 2 lusitanohästar i paradressyren. 

Alltså totalt 11 lusitano. I portugal har ett samarbete med Kyra Kyrklund under de senare åren gett 

mycket till dressyrsporten i landet och på EM representerades det portugisiska landslaget av 4 stycken 

lusitanohingstar. Tillsammans red de ihop en 8:e placering för laget och säkrade därmed en plats till OS 

i Tokyo. 

I laget kunde vi se den pampiga vita hingsten Coroado med sin eleganta utstrålning Det härliga ekipaget 

har under senare åren har fångat en dels uppmärksamhet på den internationella dressyrarenan. I 

världscupen i Mechelen i slutet av 2018 red de ihop över 80% i sin kür och Coroado blev därmed den 

första lusitanon att komma över 80%. Coroado är efter hingsten Rubi AR som även han har en 

internationell karriär på dressyrbanorna bakom sig. Honom kan ni se på bild under inlägget med 

rasbeskrivning. Efter samma hingst är även Fenix de Tineo som Maria också rider. De startade i unghäst-

VM i Ermelo 2017 och har nu gjort sina första starter i grand prix. Ett ekipage att hålla utkik efter i 

framtiden.  

Under årets EM var det också många som fick upp ögonen för spanska Claudio Castilla Ruiz som med 

sin lusitanohingst Alcide som red en fin kür. Alcaide är efter hingsten Novilheiro som Johan Whitaker 

har tävlat i hoppning.  

Se deras kür här; https://www.youtube.com/watch?v=p0WIq4QMfEY 

 

Bildtext till aktuell sidas foto: Maria Caetano och hingsten Coroado (foto: Dirk Caremans) 

Läs mer om dem här; http://www.eurodressage.com/2019/01/05/caetano-and-coroado-write-history-

lusitano-breed-cracking-80-barrier?fbclid=IwAR3-noNWjP3Tp-Gt7VTZ89jQNu5YeDd27z_ERCl-

cK8JggfRk1ZUAeDa6sw) 

https://www.youtube.com/watch?v=p0WIq4QMfEY&fbclid=IwAR2WwFevyFazGaOSzPKJmv9eeJoN8Uk6qtiCb86MPUP92SeIBiy2kSiAX1w
http://www.eurodressage.com/2019/01/05/caetano-and-coroado-write-history-lusitano-breed-cracking-80-barrier?fbclid=IwAR3kYpcu-GkXln-jq38UWBrPh5Hcm5TI6h-asIbOTwSjXMLytPD5GCpL06Q
http://www.eurodressage.com/2019/01/05/caetano-and-coroado-write-history-lusitano-breed-cracking-80-barrier?fbclid=IwAR3kYpcu-GkXln-jq38UWBrPh5Hcm5TI6h-asIbOTwSjXMLytPD5GCpL06Q
http://www.eurodressage.com/2019/01/05/caetano-and-coroado-write-history-lusitano-breed-cracking-80-barrier?fbclid=IwAR3kYpcu-GkXln-jq38UWBrPh5Hcm5TI6h-asIbOTwSjXMLytPD5GCpL06Q


 

 

Biltext till aktuell sidas foto: Håll även utkik efter Marias andra lusitano Fenix de Tineo som gjort sina 

första Grand Prix-starter och vi säkert kommer få se mer av i framtiden. (foto: LL-photo.de) 

 

 

https://www.facebook.com/SvenskaHastavelsforbundet/photos/pcb.1138007926399310/1138006973066072/?type=3&theater
https://www.facebook.com/SvenskaHastavelsforbundet/photos/pcb.1138007926399310/1138006973066072/?type=3&theater
https://www.facebook.com/SvenskaHastavelsforbundet/photos/pcb.1138007926399310/1138007026399400/?type=3&theater
https://www.facebook.com/SvenskaHastavelsforbundet/photos/pcb.1138007926399310/1138007026399400/?type=3&theater

