
 

Svenska Lusitanosällskapet – 

Violino och Johanna – WE-mästarna på västkusten 

 

På Hagens Ridcenter, ett stenkast från havet norr om Göteborg 

hittar vi det erfarna WE-ekipaget Violino och Johanna Nygren. 

Violino har nyligen pensionerats från tävlingsbanorna och har nu 

en ny ägare men ekipaget har en fin historia tillsammans som är 

värd att berätta. 

Johanna som är utbildad Hippolog red sin första lusitano på en 

semesterresa i Sydamerika för många år sedan. Sedan dess fanns 

drömmen att få rida denna ras igen. Chansen kom när grannen bad 

om hjälp att rida sin fina lusitano Natura. Men detta mot att hon 

även red den lite mindre och gråare ynglingen Violino som han 

också ägde. Han var inte mycket för världen till en början berättar 

Johanna, men de två skulle komma att finna varandra och påbörja 

en lång karriär i Working Equitation. 

Working Equitation, WE är en gren som genom åren kommit att 

lyfta fram många lusitanoekipage. Den är en tävlingsgren som 

består av ett dressyrmoment, ett teknikmoment med hinder och ett 

speedmoment där teknikdelen rids på tid. Hindren grundar sig i 

arbetet med häst på en lantgård och har en stark förankring i 

Portugal där traditionen är stor. Även om tävlingsmomentet i sig 

härstammar från Italien i grunden. Lusitanon med sin smidighet 

och explosivitet lämpar sig mycket bra för denna gren. 

Violino, eller Vio som han kallas, är liten, faktiskt bara ponny, med 

det innebär också att han är väldigt snabb och lättvänd bland 

hindren. Men han är också otroligt ambitiös, så ambitiös att det 

ibland har varit svårt att helt enkelt bara stå still när det ska göras i 

vissa hinder, han vill vidare för han vet ju vad han ska göra, han 

kan WE. Så Johanna har blivit en mästare på att träna på att stå still 

och det har gett resultat. Tillsammans är de riksmästare i Working 

Equitation 3 gånger, senast 2018. De har deltagit i två VM och ett EM, där de kom på en hedrande 10:e plats 

individuellt. Utöver dessa mästerskap har de också flertalet placeringar på andra internationella tävlingar. Ett 

riktigt mästarekipage alltså! 

Violino bor idag kvar på Hagens 

Ridcenter och lär idag både sin nya 

matte och andra tvåbeningar både 

dressyr och WE. På gården bor också 

14 andra lusitanohästar och veckorna 

fylls av de regelbundna ridlektionerna 

men även privatlektioner och kurser, 

för både ridskolans elever och 

tillresande. Johanna är också en av 

sveriges utbildade C-tränare i 

Working Equitation så här tränas det 

flitigt både dressyr och Working 

Equitation. Veckorna fylls lätt upp 

men med 15 underbara lusitanohästar 

som sina närmsta kollegor är det inte 

svårt för Johanna att hålla 

motivationen uppe! 

 



 

 

 


