
 

SkaraHästivalen 2019 – 

Familjen Kurkinen med Tuff och Almnäs Leopard 

 

 

I Skara kommer båda ponnyerna visa Freestyle Reining som är en tävlingsklass inom Westernridningen där 

ryttaren klär ut sig och rider till temat ur en låt. Programmet som ryttaren själv komponerar ska innehålla minst 3 

stopp, 4 sammanhängande spinn åt vardera hållet samt två galoppombyten. Klassen bedöms efter precisionen på 

momenten samt klädsel och musik.  

 

Kaspisk häst 

Kommer från norra delen av Iran. Det finns arkeologiska fynd från det området som visar på att hästar med 

liknande utseende fanns där redan för 5400 år sedan.  

Kung Darius som var härskare över det Persiska riket 500 år f. kr använde hästarna som transportmedel för att 

knyta ihop det gigantiska riket. När Perserriket splittrades försvann också hästarna ur historien och länge trodde 

man att de var utdöda.  

Louise Firouz, en amerikansk kvinna, uppmärksammade efter ett besök vid Kaspiska havet 1965 att hästarna 

fortfarande existerade. De hade levt som bonde-hästar i avskilda byar i bergen. Både utseende och egenskaper har 

bevarats genom tiden och stamboken för den Kaspiska hästen upprättades. Den första hästen Louise stötte på fick 

namnet Ostad. Tuff är 5:e generationen av den hingsten.  

 

Tuff 

Tuff är en kaspisk häst som är född 2002, hos Marie Klingstedt i Falköping.  

Just nu bor Tuff på en gård lite norr om Borås hos systrarna Kurkinen. De har haft Tuff i drygt 4 år, Alisa den 

äldsta systern har under 2016-2018 tävlat Tuff i westernridning vilket han trivs med. 

Tuff var på några väldigt spännande äventyr under 2018. Bland annat var de och visade westernridning i Falsterbo 

och även på Friends Arena. Tuff tog också hem bältesbucklan för bästa Pleasure-häst i regionen samt vann 

Svelands pris på High Chaparall tillsammans med systern Celina. 

Tuff är valack, e: Kinton Houdini ICSB 636, u: Henden Kirsty ICSB 427, ue: Henden Stephen ICSB 159 

 

Shetlandsponny 

Kommer från Shetlandsöarna och har troligen sitt ursprung från den nu utdöda Tundrahästen 200-100 f.kr. 

Användes ursprungligen som jordbrukshäst men när gruvarbete för kvinnor och barn förbjöds i England 1847 blev 

ponny deras ersättare. Som mest arbetade runt 70 000 ponnyer i Englands gruvor på 1800-talet. 

När efterfrågan på bra ponnyer ökade tog också aveln fart och i samband med det släpptes det ut hingstar från 

andra raser (Arab, Fjording, Mustang och troligen Islandshäst) på de olika Shetlandsöarna. För att skydda rasen 

upprättades en stambok 1890. 

I dag finns ca 12 000 stambokförda Shetlandsponnyer i Sverige. 

 

 



Almnäs Leopard 

Leo är en shetlandsponny som är född 2000, hos Torsten Jeppson i Skåne.  

Sedan 2008 har Leo varit i systrarna Kurkinens ägo där mellansystern Celina ganska snart förhandlade till sig 

ansvaret av honom i utbyte mot älsklingsnallen.  

Leo är en fantastisk liten ponny som gladeligen ställer upp på Celinas påhitt. Leos meritlista är lång där han har 

vunnit både domarutmärkelser och förstapriser på stora nationella westerntävlingar. 2017 utsågs han och 

Celina till High Point Award och vann sportsmanship-priset på DM. Förra året erhöll de också Svelands pris på 

High Chaparall tillsammans med systern Alisa.  

Leo är hingst, e: Django v.d. Romer RS 294, u: Violetta v.St. Ruwaard RS 2011 

 

Tuff – foto: Privat 

 

 

Almnäs Leopard – foto: Privat 

 


