
 

Sweden International Horse Show 2019 – 

Svenska Russavelsföreningen 

 

 

Tejas Jarita 4769, 14 år 

e. Tejas Monljus 540 - u. Hults Pirita 

4153, uppf. Stuteri Teja, Eskilstuna, äg. 

Lovisa Backman. Fodervärd: Viking 

Ponnystuteri, Läckeby 

Duktig ponnytravare, som även är road 

av det mesta vi kan hitta på att göra med 

våra hästar på gården. Är med på 

Friends för fjärde gången.  

 

Liten Scilla 4576, 16 år 

e. Tejas Monljus 540 - u. Vicki Viking 

2866 uppf. Susanne Åhman, Köping, äg 

Viking Ponnystuteri, Läckeby 

Vår “klippa”, används till allt. 

Ponnytrav, uppdragskörning, ponny-

ridning, shower och allt annat som vi 

behöver en stabil häst till. Har varit med 

oss på Friends varje år sedan 2016. 

 

Tiann 552, 8 år 

e. Tyfon 617 - u. Niann 4433 uppf. Allan 

Keldergard /Tobias Mattsson, Lojsta 

Hed, Gotland, äg. Lena Ekevy, 

Söderåkra 

En stabil rid- och körponny. Varit med 

oss på flera shower och uppvisning-ar 

runt om i landet. Var med oss på Friends 

första året vi deltog 2016. 

 

Kajak 672, 9 år 

e. Najk486 - u. Chanel 4418 uppf. Niklas Rungegård Tingsryd äg. Viking Ponny-stuteri Läckeby  

Vår avelshingst. En stabil herre, som tar väl hand om sina barn, både föl och människobarn. 

Används till de flesta gårdssysslor. Var med oss på Friends 2016. 

 

 

 



Deltagande ryttare/kuskar – 

Paulina Hecht 17 år 

Går andra året på naturbruksgymnasium. 

Är travskoleinstruktör på Kalmartravet. 

Representerar SH/Svenska Russavels-

föreningen i HUL (Hästnäringens Unga 

Ledare).  Har licens för både ponny- och 

varmblodstravare samt Monté. Deltar 

flitigt i alla sorters shower som vi visat 

upp.  

 

Pontus Hecht 16 år 

Går första året på Transportgymnasium. 

Är också travskoleinstruktör på Kalmar-

travet. Har kört ponnytrav i många år. 

Även han representant i HUL, men för 

Svensk Travsport. 

 

Patrik Hecht 14 år  

Vår egen lille “bonde”. Rider och kör 

hemma mest för nöjes skull utan 

tävlingsambitioner.  

Jobbar gärna i skogen tillsammans med 

vår avelshingst Kajak. 

 

Patricia Hecht 12 år 

Kör ponnytrav och rider Monté med framgång. Är tack vare sin storlek och att hon är en skicklig 

ryttare, väldigt eftertraktad som montéryttare även på shetlandsponny. Hennes specialitet i 

showsammanhang är damsadelridning. 

 

Pyrha Hecht 5 år 

den yngsta i syskonskaran. Har inte kommit så långt i sin ridning än, men vill gärna vara med för 

att lära sig. 

 

Gerda Hecht 14 år 

“Kusin med syskonen P” är ansvarig för design och sömnad av showutrustningen. Hon deltar även 

med dans och gymnastik i showen och som medhjälpare 

 

Pernilla Hecht 26 år 

Storasyster, jobbar i butik, men är även verksam på Kalmartravets travskola. Hon är Hippolog med 

inriktning trav. Är intresserad av all sorts körning. Kommer att köra vårt russpar (Liten Scilla och 

Kajak 672) i “Medaljregnet” i Stora arenan under torsdagskvällen. Hon fungerar även som regissör 

och speaker vid våra shower i paddocken. 

 

Petronella Hecht 24 år 

Den enda av syskonen som inte bor hemma. Hon är verksam i Eskilstuna, dels som 

travskoleinstruktör och dels på förskola. Hon har en gedigen utbildning inom all körning, bl.a bruks, 

skog, sport, trav samt arbete på töm, och anlitas ofta som instruktör inom dessa grenar 

 

Freja Borg 18 år, är inlånad från Travskolan i Kalmar. Är travkusk både på ponny och varmblod. 

Även hon en representant för Svensk Travsport i HUL.  Hon har varit med oss på några 

uppvisningar i sommar, och behärskar både körning och damsadelridning. 


