Jag heter Elin Dahlström, är 29 år och bor långt uppe i de värmländska skogarna. Jag är
styrelsemedlem i föreningen Haflingesport Sverige sedan två år tillbaka.
Första gången jag såg en Haflinger var för cirka 20 år sedan när jag träffade ridskoleponnyn
Nalle. Nalle var en envis ponny, en sån där som ständigt går åt fel håll och sparkar den som
kommer i vägen. Trots hans säregna stil blev jag alldeles förälskad i den gula ponnyn med
rufsig vit man. 2006 gick Nalle i pension från ridklubben och jag fick efter mycket tjat köpa
honom - min första egna häst! Nalle fanns vid min sida i tre år när han sedan tyvärr fick
somna in.
Kort efter Nalle försvann så kom mitt livs kärlek in i mitt liv. Jag hade samma sommar börjat
leta ny häst och självklart skulle det vara en Haflinger. Av en slump fick jag kontakt med en
tjej som förmedlade Haflinger från Tyskland och Österrike och hon hade ett fyraårigt sto som
stämde in på min kravlista. Efter att ha velat fram och tillbaka tusen gången bestämde jag mig
för att chansa och importera stoet till Sverige. Jag träffade henne för första gången när hon
klev av hästbussen i Lidköping, mitt i natten en kall höstdag i september 2009. Det var
verkligen kärlek vid första ögonkastet och Luizza blev sedan min bästa vän.
Luizza, eller Izza, och jag hade många roliga år tillsammans. 2011 startade vi vår första
dressyrtävling, en LC:1 på 63%. Vi hann med att delta i flera segrande allsvenska lag, bli
placerade i Thule Cup (dressyrcup i Värmland), hopptävla upp till 90 cm och debutera Msv C
dressyr. Hemma finns en hel vägg med rosetter från vår aktiva tävlingskarriär tillsammans. Vi
gjorde våra sista starter tillsammans 2014, då Izza p.g.a av en oturlig skada i hagen fick gå i
förtidspension.
Eftersom Izza inte kunde ridas mer så började jag fundera på om hon skulle få bli mamma och
gå som avelssto istället. Izza har under åren i Sverige varit mycket framgångsrik på visningar
runt om i landet. 2011 fick hon 40 poäng och blev BIM på Riksutställning i Töreboda, 2012
blev hon åter igen BIM med 41 p på Riks i Växjö och samma år visades hon med 43 p på en
sommarpremiering i Arvika. Valet att ställa henne i avelsboxen var därför inte särskilt svårt.
Jag letade länge efter en hingst som stämde in på mina krav och hittade till slut
haflingerhingsten Stano som står stationerad på Kiefferhof i Tyskland. Det fanns inte många
inom haflingeraveln som använt hingstar via semin, men efter många månaders
efterforskningar kunde jag räta ut alla frågetecken och Izza inseminerades för första gången.
Efter två försök visade ultraljudet äntligen att hon var dräktig!
11 långa månader senare, den 24 maj 2016, födde Izza ett underbart stoföl med strimbläs som
jag gav namnet Luwina. I augusti 2016 visades Luwina på sommarpremiering i Arvika med
41 poäng, klass 1. Planen för Luwina är att hon ska bli min nya tävlingshäst, framtiden är
säkrad! :)
Läs mer om Elin, Luizza och Luwina: www.livetsomelin.se
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