
 

Sweden International Horse Show 2019 – 

Svenska Welshponny & Cobföreningen 

 

Sunwillow Georgina med Amanda Zettervall – 

”Sunwillow Georgina är en Welsh Mountain-ponny, den minsta av Welshrasens olika sektioner och också 

den ursprungliga storleken. Welsh Mountain-ponnyerna är positiva och lättlärda barnponnyer och deras 

mankhöjd får inte överstiga 

122 cm. 

Sunwillow Georgina är född 

1999, så hon är 20 år 

gammal, är e. Heniarth Quip 

u. Sunwillow Zell-am- Zee, 

ue Waxwing Hillbilly.  

Hon är född i Storbritannien 

och importerades till Sverige 

från det berömda Heniarth-

stuteriet i Wales när hon var 

10 år. Hon hade då haft en 

lysande karriär och tävlat 

både i utställningsringen och 

i Engelska ridklasser. Hon 

lyckades att kvalificera sig 

till Horse of the Year Show, 

det största målet för alla ryttare och uppvisare i UK, där hon med framgång deltog i ridklasserna Lead Rein 

och First Ridden.  

Hon har också vunnit i utställningsringen på den största Welsh-utställningen i hela världen, Royal Welsh 

Show och hon har blivit Champion på Royal Welsh Winter Fair. Det var stor lycka för stuterierna Salsta och 

Molstaberg, när de tillsammans importerade henne till Sverige. Hon har fött sammanlagt 12 föl, varav 4 st i 

sitt hemland. Många av hennes föl har utmärkt sig på utställningar och tävlingsbanor. Mest berömd i Sverige 

är sonen Molstabergs Giovanni, som fått många guldbelönade avkommor. 

Isabella som nu rider henne är bara 5 år. Hon rider i engelska ridklassen Lead Rein, som på senare år blivit 

mycket populär i Sverige. Isabella skrev historia i somras på Welsh Riks när hon som yngsta ryttaren genom 

tiderna blev Ridden Champion för den holländske domaren Harold Zoet. Vad domarna tittar på när de 

bedömer Lead Rein är hur harmoniskt ekipaget ser ut tillsammans och hur rastypisk ponnyn ser ut. Ponnyn 

ska vara lydig & uppmärksam på ryttaren & det är viktigt att den lilla ryttaren rider själv - ledaren får inte 

dra i ledtygeln i försök att hjälpa ryttaren. 

Klädseln är också viktig, kläderna ska vara diskreta och matchande mellan ryttare och ledare. I Storbritannien 

är engelska ridklasser mycket stort och uppmärksammas i olika medier. 

Tränade Lead Rein-ponnyer som vunnit på utställningar är värdefulla och säljs för höga summor. I Sverige 

är engelska ridklasser på frammarsch & det är ett trevligt sätt att uppmuntra den unga ryttaren på. Familj och 

vänner brukar strömma till för att titta och alla ryttare får priser och rosetter. 

Det ger en grund för framtiden att stå på för den lilla ryttaren och ofta intresse för att tävla och utbilda sig 

vidare.” 


