Mitt namn är Emma Andersson, är 22 år och bor på Orust norr om Göteborg. Jag är uppvuxen här i
en familj som framförallt haft Nordsvenskar och halvblod genom åren. Med inslag av diverse ponnyer
under ponnytiden för mig och mina två systrar. Nordsvenskarna har alltid funnits vid sidan om för
mig, med inkörningshästar, uppfödningar som visats och utbildats samt körningen som mina
föräldrar har stort intresse för. När ponnytiden var slut blev intresset för nordsvenskar dominerande
och jag började allt mer med körning. Jag kände att jag nu ville bredda min kunskap vilket resulterade
i att jag läste kuskutbildningen på Strömsholm, detta var under 2015. Detta året gjorde mig ännu mer
intresserad och idag jobbar jag heltid som anställd kusk på Gunnebo slott och trädgårdar AB.
Jag sitter med som sammankallande Ungdomsrepresentant i Riks och detta då jag är en av oss fyra
som sitter i den centrala ungdomsgruppen i FNH. På distriktsnivå är jag Ungdomsansvarig i Bohuslän.
Sitter även med i SH’s nystartade ungdomsråd.
På hemmaplan har jag en egen nordsvensk. En valack, - Emillo född 2013 e: Rolex 1937 ue: Ynar
1819. Nästa etapp med honom blir KBI i sommar. I familjen finns tre nordsvenskar till. Mirau, valack
född 2002 e: Ynar 1819 ue: Åtvid 1675. Stoet Fager-Jänta född 2001 e: Fager 1855 ue: Centur 1783
samt hennes dotter Vilja född 2014 e: Diamant 1981 ue: Fager 1855. De två sistnämnda är betäckta i
år och vi hoppas på tillökning.
Användningsområdena på de hästar vi har är körning, mest gårdssysslor, skog och enstaka uppdrag.
Rider en del också men mest för att skapa variation och utbildning. Emillo är under utbildning men
ser alla möjligheter till framtida uppdragskörningar och olika projekt med honom.
Målet i framtiden ser jag är att satsa på ett kvalitativt avelsarbete samt att kunna förvärva
avkommorna på bästa sätt. Jag är ju bara i början av min ”karriär”. Att utbilda hästar tycker jag är
både givande och fantastiskt roligt. Så det är något jag kommer vilja fortsätta syssla med. Att kunna
marknadsföra nordsvensken i sitt rätta element är något jag också gärna vill kunna göra. Jag har
otroligt mycket kvar och lära och framtidsplanerna på sikt är att bli en framstående kusk och
uppfödare.

