Annelie Hellman
Jag heter Annelie Hellman, driver ett mindre jordbruk i Siknäs, Norrbotten tillsammans med
min familj. På gården finns två företag där Nordsvensken har en betydande roll. Jag är
utbildad Svensk Ridlärare Level 2 och driver sedan 2010 Nygårdens Hästskola som är precis
vad det låter, en skola om hästar och för hästar. Jag vill ge en bred bas att kunna bygga vidare
ett långvarigt hästintresse på där man inte specialiserar sig på gren eller inriktning för tidigt.
Mina elever introduceras med hjälp av Nordsvensken i körning, tömkörning, dressyr,
hoppning, sitsträning och ridning i skog och mark. En häst för alla discipliner är perfekt!
En annan del i vårt företagande är avel och uppfödning i mindre skala, vi betäcker två till tre
ston per år. I år resulterade det i ett hingstföl e. Marre 1928 ue. Isman 1983 uue. Bergakung
1883.

Hästarna på gården:
Deja f.1998 e. Bergakung 1883 ue. Ysterman1717
Driva f. 2002 e. Ukne 1901 ue. Bergakung 1883
Doris f. 2011 e. Isman 1983 ue. Bergakung 1883
Drömma f. 2006 e. Marre 1928 ue. Ukne 1901
Dingla f. 2008 e. Pegasus 1917 ue. Ukne 1901
Mura f. 2015 e. Marre 1928 ue. Ceasar 1820

Rusta f. 2005 e. Bergakung 1883 ue. Block 1807
Mira f.2008 e. Heirums Nils 1958 ue. Egal 1730
Dunder f.2017 e. Marre 1928 ue. Isman 1983
Bello e. Hohenstaufen – Rubinrot (SWB)
Figaro e. Smevallens Bonsai – Damit (Shetl.)
Det vi jobbar med just nu är ett turistprojekt där vi vill introducera våran fantastiska häst till
fler människor och dessutom ge dem en upplevelse man inte glömmer. Skogsturer på
hästryggen eller med vagn i vacker natur med trygga hästar kan man boka från och med
sommaren 2017.
Varför jag valt att använda mig av just nordsvenskar i mitt företag är för att dom kan
användas till allt. Bra temperament, lagom stor, stark, vänlig, hållbar och arbetsvillig är några
av de egenkaper jag värdesätter. Finns dessa dessutom i en och samma häst är valet självklart!

