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Ardennerhästen 
 

 

 

"Mitt namn är Cecilia 

Birgersson och jag kommer 

att delta i årets SIHS med 

mitt ardennersto Peggy 

116429. 

 

Peggy är född 2004, e: Barry 

11854 – ue: Pantern 11540 

 

Vi kommer tillsammans att 

representera 

Avelsföreningen för Svenska 

Ardennerhästen 

och Peggy kommer även att 

finnas i vår monterbox. 

Verksamheten som jag 

bedriver med mina hästar 

började så smått med lite 

bröllopskörningar och att vi 

deltog vid olika evenemang 

som marknader runt omkring 

i Uppland. De sista åren har 

vi klippt gräset i både Tierp 

och Gävle och jag ser ljust på framtiden. Jag ser att det finns en plats för hästar i 

stadsnära miljö och att vi fyller en viktig uppgift där, då många tyvärr inte får 

chansen att träffa hästar annars. 

 

Vi deltog i SIHS under 2016 och det var en av våra häftigaste erfarenheter. Vi 

var även med vid Tyresö Slott när ”Slottshästen” hade premiär. Men även om 

dessa stora evenemang är häftiga så kan ett uppdrag som består av att skjutsa en 

person som fyllt 90 år och önskat att få träffa en ”riktig” häst, sån som hennes 

pappa födde upp. Att se hennes reaktion när vi kommer över krönet och hon får 

sin önskan uppfylld. Att få höra glädjen i hennes röst och alla minnen som 

bubblar upp. Det är minst lika häftigt. 

Vilka känslor de kan frammana, våra underbara hästar." 



Torsten är 9 år gammal, e: Kuno te Zande-Mareng Blanco, och deltar med sin 

ägare och ryttare Linda Nilsson. Såhär beskriver Linda sin och Torstens resa: 

 

 
 

"Jag och min sambo skulle flytta till egen gård. Pappa tyckte då att: "Linda kan 

du inte köpa dig en ”riktig” häst nu!" "Jo", tänkte jag; "varför inte!" Då kom 

TORSTEN in i bilden! Och det ångrar jag inte en sekund! Torsten var meningen 

att han skulle bli min körhäst och arbeta lite skogen och så. Men det visade sig 

ganska så snabbt att Torsten ville något helt annat. Torsten älskar att arbeta, han 

är MYCKET arbetsvillig, MYCKET lättriden trots sin storlek och vill alltid vara 

till lags. Torsten är alltid nyfiken och ambitiös till att lära sig nya saker. Så det 

tog inte lång tid innan vi satsade helhjärtat på dressyren. 

 

För att kunna ta honom vidare och för bästa hjälp så började jag ta med honom 

på träningar för min tränare Marika Martinsson, och hon liksom jag bara älskar 

honom! Hon ser Torsten som vilken sporthäst som helst! Hon ger oss den bästa 

vägledningen som vi sedan själva befäster hemma. Och framförallt, hon ser inga 

hinder i att kunna ta honom hela vägen upp till toppen! Och DET är mycket 

värdefullt för oss!  

 

Vi började sedan så småningom ta oss ut på tävlingsbanorna och vi fick så 

mycket fina lovord dit vi kom. Både från medtävlande och från domare. Många 

tycker att det är så kul att se en så annorlunda häst på dressyrbanorna och som 

gör det med en sådan glädje som Torsten gör! Vi har plockat en del placeringar 



men även vunnit LB på 73 %! Och nu ca 6 år senare så tävlar vi på regional 

MSV B nivå inom dressyren! Där vi har lyckats rida på godkända 62.97 %! Det 

är så roligt att kunna visa att det GÅR att plocka upp även kallbloden till de 

högre nivåerna inom dressyren och att det går bra att tävla även på denna höga 

nivå! 

 

Vi har fått chansen att vara ute och göra en rad uppvisningar på olika ställen.  

I år 2018 är det tredje gången som jag och Torsten deltar på Sweden 

International Horse Show. När vi deltog 2016 så fick vi bland annat ett eget 

nummer inne på stora arenan. Så fantastiskt! Den publiken och den atmosfären... 

Så kul!  

 

Vi har även varit på Eurohorse i Göteborg, Elmia Lantbruk, Hästfesten på 

Tyresö Slott, olika clinics på ridskolor. Jag har även varit med på 

Ryttarkryssningen och föreläst om min och Torstens resa. Det är superkul att få 

vara ute runt om i Sverige och få inspirera folk till att verkligen börja använda 

sina kallblod, att ingenting är omöjligt!  

Förra året fick vi delta i den stora invigningen på Europamästerskapen i 

Göteborg. Det var jättemäktigt att få rida in på Ullevi och få visa upp oss inför 

den publiken och i den atmosfären!  

 

Vi håller i dagsläget på att träna passage, hitta lite olika växlar i den, lite piaff 

och att befästa seriebyten på Torsten och han älskar det! Ju mer han får lära sig 

desto gladare är han! Vi kommer nu att träna på för att komma upp till toppen så 

får vi se hur långt det räcker! Och jag hoppas att vår resa kan inspirera andra till 

att ta ut sina kallblod på tävlingsbanorna! För jag tror att det finns många fina 

kallblod där ute som kan göra sig mycket väl inne på dressyrbanorna!" 

 

  

 


