Jessica Jacobsson
Jag heter Jessica Jacobsson och är 29 år och har hästar som mitt stora intresse, och då
framförallt nordsvenska brukshästar. När jag inte håller på med hästarna jobbar jag som
högstadielärare i spanska och geografi. Vi har så länge jag kan minnas haft hästar i familjen.
Morfar hade sina nordsvenska brukshästar som han körde och mormor, moster och mamma
var på olika sätt involverade i Alvesta Ridklubb, där jag själv började rida lektion som liten.
Jag red och tävlade ponny i flera år, men när jag blev äldre och gick på gymnasiet kom jag i
kontakt med den nordsvenska brukshästen Oden. Min morfar hade köpt Oden som ettåring för
att ha honom som körhäst och jag fick så småningom i uppdrag att rida in honom. Oden blev
snabbt min bästa vän och jag började träna trick och frihetsdressyr med honom, tävla dressyr
och bruksridning. Det var Oden som verkligen fick mig att fastna för den nordsvenska
brukshästen och nu bor både Oden och min andra nordsvenska brukshäst Nitro, på min
hästgård utanför Växjö.

Oden e.Rolex 1937 och u.Stjärna är en valack född 2004. Han ägs av min morfar Kennerth
Jacobsson och tillsammans använder vi honom till både ridning, körning och trickträning.
Trickträningen har lett till att Oden har blivit mer lyhörd och vår relation till varandra har
verkligen stärkts. Efter att ha jobbat med Oden ett tag var jag fast och bestämde mig för att
om jag någon gång senare i livet skulle köpa mig en häst till, skulle det vara en nordsvensk
brukshäst. När jag tänkte den tanken var jag ca 20 år, idag, nio år senare, äger jag min
fantastiske Nitro.
Nitro e. Ynar 1819 och u.Ånita är en valack född 2011. Jag köpte Nitro när han var två och ett
halvt år och har ridit och kört in honom själv. Nitro körs, rids och tränas i trick och
frihetsdressyr. Under åren som jag har ägt honom har vi hunnit starta några lokala
dressyrtävlingar, genomfört körprov på premieringar och varit på en hel del uppvisningar.

Det största jag och mina hästar har upplevt tillsammans under åren är Sweden International
Horse Show år 2014, 2015 och 2016. Där representerade vi den nordsvenska brukshästen
bland monterboxarna på mässan, visade upp trick och frihetsdressyr i mässpaddocken, samt
deltog i kvällsshowerna på stora arenan. I år, 2017, har vi ett antal mindre uppvisningar
planerade och kanske en och annan dressyrtävling.
Oden är såklart den häst som i mitt liv har betytt mest för mig. Det är med honom jag har lärt
mig det mesta, eller allt faktiskt, när det kommer till kommunikation häst-människa. Han har
tagit mig en bit på vägen när det gäller att försöka läsa hästar och förstå varför de gör som de
gör i olika lägen. Det är dessutom Oden som har tagit mig till de stora arenorna i Sverige och
det är honom jag har att tacka för framgångarna vi har haft tillsammans. Nitro är lika
fantastisk han, och han visar varje dag att han verkligen går i Odens hovspår!

