
 

Svenska Frieserhästföreningen –  

Anna Linnér 

 

Jag har alltid fascinerats av frieserhästen, främst för dess skönhet. När jag fick 

möjlighet att utbilda en ung frieser fick jag lära känna rasen på riktigt och jag var 

fast! Jag uppskattar frieserhästens fantastiska temperament. De är vänliga och vill 

väl. Snälla i all hantering men har ändå nerv i sig som gör dom till så fina ridhästar. 

2009 hittade jag min första egna frieser. Ysolde af Riddarhagen var då 2 år och 

jag köpte henne av uppfödaren Ingegerd Thorsell, Stall Riddarhagen i Vara. Jag 

är främst intresserad av dressyr och vi började vår resa tillsammans. Vi har idag 

startat Msv B:4. Årets mål är att bli riktigt stabila i Msv B.  

 

Överlag tycker jag att vi blir rättvist bedömda på tävlingarna även om det finns 

undantag då vi blir uppenbart nerdömda. Detta är naturligtvis jättetråkigt men ju 

fler vi är som kommer ut med våra hästar på tävlingsbanorna desto bättre. 

Domarna behöver se fler friesrar! Jag har lärt mig att alltid lita på min känsla efter 

en ritt. Om någon funderar på att börja tävla så gör det! Det är väldigt roligt att få 



visa upp vår fantastiska ras och det är garanterat många som kommer att beundra 

er! Rid väl och ha riktigt roligt under tiden!  

Jag försöker variera min ridning och blandar träning på banan med uteritter. Jag 

tömkör mycket, det är jättebra träning. Försöker ha lite bomövningar och min 

dotter skuttar med Ysolde ibland. Jag tränar regelbundet för Catharina Fridenburg 

från Stockholm och Ann Sundin i Slöinge. Jag har även haft möjlighet att vid 

några tillfällen träna för Marc Peter Spahn från Holland (han rider den godkända 

frieserhingsten Elias 494). Det är verkligen en häftig upplevelse. Många frågor 

som får svar på dessa träningar. 

 

Ysolde är en mentalt mycket stark häst. Hon är ledarsto i flocken här hemma. Hon 

är otroligt arbetsam, och försöker alltid göra sitt bästa. Hon har aldrig protesterat 

för något jag bett henne om utan hon försöker alltid hitta en lösning. Hon är väldigt 

rolig att arbeta med. Hon är en lugn och trygg häst. Min dotter Molly, 11 år rider 

henne utan problem. Detta visade vi bla på vår uppvisning på EM i somras. Vi har 

även visat upp oss under Eurohorse.  

2017 hade vi ridit ihop så pass bra procent så Ysolde fick Sveriges första 

sportpredikat. Ett mål som äntligen blev verklighet. 2017 fick vi även Svenska 

Frieserhästföreningen prestationspris i dressyr. 


