
Idag presenterar jag duktiga familjen Svensson, Kurens Kusar, bosatta i Väla.Välkända profiler i Skaraborg 

med omnejd som är ute på en hel del evenemang med sina fina hästar. Elisa och Stina kan ni hitta på 

travbanan när de inte visar häst på utställning/ premiering eller rider uppvisningar på ardennerhästarna! 

Avelsgodkände Stormobackens Cassander blev tredje bästa ardennerhingst då han premierades på 

Grevagården 2014 med 40 poäng (8-9-7-8-8)! 

"Vi heter Kenneth och AnnaLena Svensson, vi har båda lantbruksbakgrund med hästintresse som alltid har 

funnits. Vi har två hästintresserade tjejer, Elisa och Stina. Båda är mycket duktiga och drar ett stort lass i 

stallet. De kör ponnytrav, rider ardenner och hittar på allt möjligt med sina hästar. 

Vi jobbar med ardenneruppfödning i liten skala, det finns en plan för varje häst. Vi säljer både avvanda föl 

och äldre inkörda hästar. Det viktigaste är lynne och användbarhet, vi tar emot hästar för inkörning och är 

ute en hel del på olika köruppdrag.Vi har även en del varmblodstravare inackorderade. 

Varför blev det ardenner? 

Ja, det var Kenneths favoritras så då blev det så. Jag (AnnaLena) hade ett gammalt minne från Skåne, där jag 

sett Akrovill hemma hos Arne Nord. Min kompis pappa skulle betäcka sitt sto och jag glömmer aldrig hur 

lugnt och fint allt gick till. 

Mitt krav var att vi skulle köpa ardenner av Arne (titta iallafall), det blev så, vårt första gemensamma sto 

köpte vi av Arne. 

Hästar hemma just nu: 

Stormobackans Cassander 11912 

Spira sto e. Piraten 11762 u. Sara e. August af Horseröd 

Tootoolah sto e. Piraten 11762 u. Tola e. Korall 

Caltex hingst e. Stormobackans Cassander u. Tootoolah 

Nala sto e. Rubel 11892 u. Nova 116151 e. Paul Munter 

Spira är dräktig med Tinus som numera är valack och såld till ett LSS-boende i Nora. Dit har vi även sålt 

Spiras mamma Sara. 

Nala har vi köpt av Arne Nord och det är fantastiskt att ha fått köpa denna fina häst som har en fantastisk 

mamma i Nova. 

Viktiga mål i år och inom det närmaste 

Bli bättre på att marknadsföra vår avelshingst Cassander. Att få mera tid med hästarna i skogen. Hoppas på 

stora framgångar för våra tjejer på banorna denna säsongen.  

En önskan om att alla som kommer till oss ska få en fantastisk upplevelse när de träffar våra 

ardennerhästar." 

 


