
Jag bor utanför Uddevalla sedan 2008, kommer ursprungligen från Skövde. Jag är utbildad 

ridinstruktör och driver idag ridverksamhet. Jag jobbar också på administrativt på kontor till 

en betongfirma. 

 

När jag flyttade från Skövde var detta för att starta upp min hästverksamhet. Det började med 

en rid verksamhet för mindre barn och jag hade 7-8 hästar. Idag har verksamheten utvecklats 

och idag finns 18 hästar på gården och jag har elever från 1- 60 år. 

 

Under min utbildning till Ridinstruktör på BYS i Skara kom jag i kontakt med haflinger för 

fösta gången. Detta var hos Birgitta Kabinger, Mariestad, på Väbjörnsgårdens Haflinger 

stuteri.  Efter tiden hos Birgitta så visste jag att det var Haflinger som var min ras, blev helt 

förälskad i denna gyllene häst med vita man och stora personligheter!   

 

Jag har idag 10 egna haflinger hemma. Jag har 1 på lån och väntar under säsongen 2 föl. 

 

Av mina hästar finns idag 3 egna uppfödningar varav den första nu går i verksamheten. Under 

sommaren väntas en hel del visningar av både unghästar och äldre då det ingår i 

verksamhetens utbildning av elever at få lära sig visa häst på utställning och premiering. 

 

Förutom de haflinger som går i verksamheten har jag två som ska tävlas av denna säsong. 

Mitt ena sto Corinn har tidigare tävlats av mig i dressyr upp till lb och ska i år kunna göra sina 

förta starter i La. Mitt andra sto Fortuna hade en fantastisk säsong förra året och ska nu få 

göra sina första starter i msv dressyr. Fortuna ska till sommaren också starta hoppning med en 

av mina elever. 

 

Av de absolut bästa minnen tillhör givetvis när Fortuna landade i mitt stall en natt i maj 2012, 

men det finns så många fina minnen med dessa hästar! Jag har ju också fått uppleva 5 

fantastiska föl som fötts hos mig . Min till vårat senaste bästa minne måste ju trots allt vara 

min och Fortunas debut och även vinst i La på 73%! 

 

Till de tråkigaste minnena hör klart till de hästar som vi tyvärr fått ta bort Varje häst har just 

sin plats i våra hjärtan men vissa tar extra plats, en av våra mest saknade som ska nämnas är 

Jusette, ett fantastiskt sto som vi tyvärr förlorade pga en skada. Hennes fantastiska sätt att 

möta barn som vuxen, nybörjare eller erfaren och ge dom den tryggaste rid stunden. Ett 

föredöme för Haflingern genom sitt underbara lynne. 

 

En mycket speciell haflinger som betytt extra mycket för mig är Fortuna. Hon kom till mig 12 

maj 2012. Född hos Elisabeth Leitner i Ebbs, Österrike e Liz 181 Nordtirol u Favora 

E16318/T. Då var hon inte mycket riden, mest efter en annan häst. Hon visade sig vara en 

mycket bestämd och känslig dam. Det fanns mycket som inte fungerade i kommunikationen 

som mest slutade med att hon backade och helt enkelt inte ville röra sig alls. Hösten 2011 

visades Fortuna i Nossebro med 41 p! 2012 fick Fortuna ett hingstföl som visades på både 

utställning och premiering och fick 41 p.Efter vilan i samband med fölet kändes det som hon 

mognade mycket och vi satte igång med utbildningen igen. Det gick långsamt framåt och 

hösten 2015 gjordes vår första start i dressyr, en lb på 58%. 

 

2016 var verkligen vårat år! Fösta starten var en lc på 55% och en upprörd Fortuna… Under 

året föll fler pusselbitar på plats och vi debuterade La och vann på 73%! Fortuna har gått från 

klarhet till klarhet och även om det finns en massa att jobba vidare med så är jag så otroligt 



stolt och tacksam över min fina häst. Nu har vi precis gjort debut i msv c:1 och dessutom 

lyckats ta en andra placering i La:3. 

 

Närmaste tiden så väntar jag två föl, ett från mitt sto som jag i höstas importerade från 

Österrike och ett sto jag lånat av min vän Elin Dahlström. 

 

Det blir fortsatt tävlingssäsong och det blir visningar på sommarpremieringar. Och en massa 

unghäst hantering och träning med tre 1 åringar, en 2 åring och en 3 åring! 

 

Både jag och mina stalltjejer ser fram mot sommarens tävlingar på Riksutställingen som 

Haflingersport Sverige ordnar. 

Mvh Linda Stångberg Stall Liori  

 

 


