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Capataz –  

Capataz är en hingst som importerades från Portugal 

som 6-åring. Han har ett otroligt fint psyke och vill 

alltid göra sitt bästa. En riktig arbetsmyra som gör 

allt för sin ryttare. Capataz är en godkänd hingst med 

fina avkommor här i Sverige. Under 2019 har han 

tillsammans med sin ryttare och ägare debuterat i 

dressyr med goda resultat och en utvecklingskurva 

som pekar stadigt uppåt. 

Capataz betyder ”förman”, så han brukar ibland 

kallas för kaptenen i stallet. Capataz kommer att 

ridas av sin ägare Carl Gustaf Bratt under SIHS.  

 

 

 

 Saleiro –  

Saleiro är en lusitano uppfödd av Alter Real, ett 

stuteri som fött upp Lusitano-hästar sedan 1748 till 

bland annat kungligheter och den legendariska 

portugisiska ridskolan.  

Saleiro är en godkänd hingst med flera fina 

avkommor här i Sverige. Han har ett otroligt trevligt 

temperament i både ridning och hantering. Han 

tävlas i dressyr upp till medelsvår nivå tillsammans 

med sin ryttare. 

Saleiro betyder ”den salta”, men trots namnet är han 

söt som socker. Han har även ett blått öga som enligt 

portugiserna ska innebära tur! 

Saleiro ägs av Carl Gustaf Bratt och rids av Marie 

Mårts under SIHS. 

Fotograf: Jenna Vainionpää 

 



 

Vulcao – 

Vulcao är en 17-årig avelsvärderad hingst, han gör 

verkligen skäl för att Lusitanohästar är modiga, har 

lätt för samling och svåra rörelser. Vulcao är tävlad 

i dressyr upp till svår klass har en fantastisk piaff 

och passage, han har ett fantastiskt gott lynne vilket 

också gör honom till den fantastiska show master 

han är och en fantastisk representant för sin ras. 

Vulcao kom till Sverige som femåring och har sedan 

dess förutom att tävlats gått i verksamheten på Fors 

Gård, varit frisk och fri från skador, något som 

verkligen visar rasens hållbarhet. Vulcao kommer 

under SIHS att visas av Kerstin Dahlberg. 

Uppfödare: Antonio Taxeira Portugal 

Ägare: Ylva Hagander, Fors Gård AB 

 

 

 

Galderia Y.H – 

Galderia Y.H kom som 4-åring till Sverige, gått på 

vidderna uppfödd som traditionen bjuder i Portugal 

i flock och på stora områden, som en häst bör göra. 

Efter att hanterats och sadeltämjts så kom hon hit 

som 4-åring på hösten.  

Galderia visades förhållandevis som ung och fick 

en fin avelsvärdering till höga poäng då hon är 

mycket rastypisk, av en bra storlek då aveln gått 

framåt med lite större hästar och mer mot dressyr 

under de senaste 10 åren. Lusitanohästen som är en 

liten ras börjar synas mer och mer i de stora 

sammanhangen. 

Galderia tränas för dressyr och har debuterat på 

banan med goda resultat. Hon tränas av Kerstin 

Dahlberg i samarbete med Julio Borba.  

Uppfödare: Guilermo Borba 

Ägare: Ylva Hagander, Fors Gård AB 

Fotograf: Jenna Vainionpää 

 


