
 
 
 
 
 
Hej mitt Namn är Jessica Svensson och jag är hästallergiker och driver mitt företag Dancing 
Curly Ranch. Mitt första möte med Am. Curlyhästen var på husdjurens dag i Karlstad 2004 
där hingsten Sunny Boy var med 
2005 åkte jag o hälsade på Mats Gerhardsson i Töreboda o till min förvåning inte en enda 
allergichock. 2008 åkte jag dit igen o fortfarande ingen reaktion. 
2008 Åkte jag också till Ann-Charlotte Deivard i Eskilstuna, där köpte jag min första Curly 
Rhondos Starburst " Star". 
2009 Importerade jag in min egna hingst Stag Creek Heartdancing  "Dancing" från Stag Creek 
Farm i Texas. 
2013 köpte jag mina första curlyponnyer Alabama o Kopper. 
2014 var jag klar med min utbildning på BYS i skara o startade företaget. 
2009 kom jag plötsligt in på avel och av en slump då jag inte trodde Dancing var könsmogen 
eftersom han bara var 1 år, men 2010 föddes min första curlyuppfödning  Dancing Morning 
Shine. 
Och allt eftersom åren gått så har curlyhästarna bara blivit fler, och idag föder vi upp både 
Am Curlyponnyer från 1 meter i mkh upp till stora hästar. Jo då Curlyhästen finns i ALLA 
storlekar. Till våran curlyponnyavel har vi den unika curlyponny hingsten Kopper Kid på 
endast 108 cm i mkh. 
 
Vi har nuläget 3 renrasiga curlyponnyer, 1 hingst och 2 ston.  Fler planeras att köpas in för 
att kunna fortsätta avla fram allergivänliga ponnyer till våra barn. 
Vi driver också ett ridlekis för de mindre barnen, samt så har vi många allergiker som 
kommer till oss för att få lära sig rida i alla åldrar. Vi föder också cross curly. 
 
Bästa minnet jag har var när våran hingst "Dancing" 2013 blev godkänd avelshingst med 40 
p. Det kändes som om man vunnit högsta vinst på Lotto. 
Samma år blev även hans första avkomma Diplomsto som ägs av Emma Skog. 
 
Det vi planerade för i år var att vi visade Dancing Flash Of Lightning på hingstvisning på 
Axevalla, han har nu flyttat till en egen familj i Alingsås. 
Vi har fått vårat fösta föl " April" Och aveln fortsätter såklart. 
Vi har fått en duktig medryttare till Dancing o de planerar att komma ut på tävlingsbanorna i 
år, samt ska de göra ett nytt ridprov på RIKS. Vi planerar också att ta en resa till Norge för att 
köpa in en ny curly ponny hingst till sensommaren. Vi planerar också för att kunna ta semin 
på våra hingstar till nästa betäckningssäsong. 
 
Om några år så hoppas jag att vårt ridlekis ska kunna vara med enbart lockiga allergivänliga 
curlyponnyer. Är man mer nyfiken på våra fina lockiga hästar får man gärna komma på ett 
besök hos oss i Skara. 
 


