
Paddockprogram 2018        

 

Torsdag 29 november 
 

16,00 Pampig invigning av 2018 års upplaga av Stallbacken, signerad Avelsföreningen 

Svenska Ardennerhästen  

 
 
16,10 Sveriges Shetlandssällskap – Agility  

Shetlandsponnyn – ponnyn du aldrig växer ur! Jissa af Granbacka, Kompis Dagny och 

Lyrics Wonderful har alla SM-medaljer i den fartfyllda grenen agility, där många olika 

sorters läskiga och kluriga hinder ska genomföras – den här gången dessutom med 

julhinder! Kanske får även du som står i publiken chansen att testa… 

16,30 Svenska Dartmoorsällskapet – Dartmoor - Barnets bästa vän               

Dartmoorföreningens representanter på plats visar vad Dartmoorponnyn är bäst på, 

att vara en vacker, snäll och allsidig barnponny! 

16,45 Svenska Russavelsföreningen – Gotlandsrusset – en häst för alla!  

Gotlandsruss, vår enda inhemska ponnyras, är användbar till det mesta man behöver 

en häst till. Från att ridas av de yngsta till att dra hem ved eller något annat på kälke. 

Vi kommer att visa bl. a. damsadelridning, tandemridning, spegelritt, sulkykörning, 

skogskörning och mycket mer… 

17,00 Avelsföreningen för Svenska Ardennerhästen – Dressyrardennern Torsten  

Linda Nilsson visar gärna upp Torsten på uppvisningar och shower. De tävlar även i 

dressyr upp till Msv B nivå där de hävdar sig väl. Här får ni ett smakprov på deras 

talang och ridglädje och får veta mer om vad som gör Torsten till en så bra 

dressyrhäst! 

 

17,20 Avelsföreningen Kaspisk häst – Kadrilj mm 

Det finns idag ungefär 1200 kaspiska hästar i världen varav ett 60-tal i Sverige. I 

paddocken kommer ni få se sex av dessa små underbara hästar med deras unga 

ryttare i en tjusig kadrilj. De kommer visa hoppning, hur man visar häst för hand och 

avsluta med ett westernnummer.  

17,35 Svenska föreningen för Irish Cob - En för alla, alla för en... 

Med en Irish Cob i stallet kan hela familjen använda samma häst till de 

flesta discipliner inom hästvärlden. SFIC visar fyra olika aktiviteter med våra två 

deltagande hästar, Ryan´s Moon och Otis. Körning med Pappa, dressyr med Mamma, 

akademiskt med Storasyster och barbackabus med Lillasyster 

 

 

 



17,55 Svenska Haflingerföreningen – Guldkantad show      

Vackra guldfärgade haflingerhästar visar här en blandad show, där klassisk dressyr 

möter oväntade lekfulla inslag för att visa deras mångsidighet och trevliga 

temperament!  

 
18,15 Svenska Frieserhästföreningen – Ridning & Trick 

Svenska Frieserhästföreningen visar upp de vackra frieserhästarna Ernst Van De 

Gelderdijk och Wout van het Royerhof. Ernst kommer tillsammans med Kristin 

Brudigam visa att friesern är en fantastisk ridhäst och Malin Hellstedt tillsammans med 

sin medhjälpare Sara Nissling kommer med Wout att visa trick, både uppsuttet och 

från marken. 

 
18,30 Svenska Morganhästföreningen – Vacker och allsidig 

Här får ni se en av Svenska Morganhästföreningen vackra och allsidiga representant 

visa upp ett smakprov av sin ras och dess färdigheter. 

18,45 Svenska Tinkerhästsällskapet - Toleransövningar 

Tinkerhästarna Nalle, 22 år och Kulla, 6 år, visar upp toleransövningar i 

mässpaddocken, något som alla kan träna på med just sin häst! 

19,00 Svenska Shirehästföreningen – Shire & Clydesdale 

Här visar vi Stallbackens jättar; Shire- och Clydesdalehästarna och får smakprov på 

dess goda temperament och olika användningsområden. 

19,15 Föreningen Nordsvenska Hästen – Trick med Nitro  

Jessica Jacobsson och 7-åriga Nitro är här för att visa er trick och frihetsdressyr. Nitro 

rids och körs även till vardags och har under året tävlats i dressyr med fina resultat. 

Det Jessica vill förmedla med trickträningen är att det är ett roligt sätt att 

kommunicera och umgås med sin häst och ett bra komplement till ridningen och 

körningen. 

19,30 Föreningen Nordsvenska Hästen – Fyrspannskörning med avelsgodkända hingstar 

Team Eloge är en hingststation med inriktning avel, uppdragskörning och inkörning. I 

paddocken ska ni få se hur de arbetar med sina hingstar där de visar prov på tillit, 

respekt och ledarskap vilket är viktiga ingrediens för att få de avelsgodkända 

nordsvenska hingstarna att samarbeta och prestera på bästa sätt. 

19,50 Svenska Arabhästföreningen - Beridet bågskytte 

För andra året i rad visar Svenska Arabhästföreningen upp beridet bågskytte med Mats 

och Ylwa Woxmark. Arabhästens lyhördhet och kommunikativa vilja passar utmärkt 

för Beridet bågskytte! De är väldigt intelligenta och lär sig nya saker oerhört fort. Att 

styra dem endast med röst och sitshjälper är inga problem, vi då vi har pilbåge och 

pilar i händerna, fartreglerar vi dem med röstkommandon. 


