Burhults Stuteri & Ridskola
- ridskolan som använder Welshens olika sektioner

Welsh Mountain-flocken på Burhult, foto: Lotta Sandberg
Welshponnyn är månadens ras och jag, Gunn Johansson, har blivit tillfrågad om
jag kan skriva lite om min verksamhet och mina Welshponnyer.
Jag började min ridskola 1969 i liten skala på gården, Jutagården i Lerum, där jag
även är född. I mitten utav 1970-talet inköptes de första Welsh Mountainponnyerna Skeda Flirt och Eppynt Blaze, samt den då premierade hingsten
Heolddu Escort. Jag tyckte redan då att Welshen var en lämplig ponny att bedriva
ridverksamhet på, alltid villig samt bra gång att lära sig takt och balans på. I takt
med att ridintresset ökade, ökade även antalet Welsh Mountain-ponnyer.
1986 kom jag först i kontakt med Welsh Coben på riktigt, det var ett hingstföl vid
namn Derwen Tennesse Express. Jag köpte honom på den Internationella Welshutställningen i Aachen. Hämtade själv hem honom ifrån Wales när han var sex
månader, en oförglömlig resa. Det skulle senare visa sig att just denne hingst föll
alla i smaken oavsett vilken ras man tillhörde. Tennessee var också starten till all
internationell kontakt jag haft genom åren.

Derwen Tennessee Express och Gunn (Peterborough)
Med våra Welshar har vi deltagit i många olika evenemang, Welsh Mountainkadriljen har visats på Elmia, Valla, Tjolöholm samt även som pausinslag på
Gothenburg horse Show, där har jag också visat mina tre Welsh Cob-hingstar,
Derwen Romeo riden av mig själv, Derwen Tennessee Express drog ett stort
timmerlass med Lars Åke från Sexdrega samt Burhults Black Commence tre år
visad för hand av Anna JT.

Burhults Toy och Gunn (Royal Welsh Show 1999)
I utställningsringarna har vi varit flitiga under åren och fått mottaga många BIS
titlar. Det är svårt att nämna dem alla. Den största bedriften kanske var på den

Internationella Welshutställningen på Åby 1998 då Burhults Toy blev
International Supreme Champion. Andra fina framgångar internationellt är ju
också 1992 i Peterborough när jag blev trea i den ridna klassen för Welsh Cobhingstar (22 deltagare) med Derwen Tennessee Express och då han även kom fyra
i In Hand.
Burhults Toy och Trofe deltog 1999 på The Royal Welsh Show med var sin
hedrande tredje placering. Burhults Tip Top med Josefin Tollbom i sadeln fick en
fin tredje placering i Lead Rein på Centenary Show i Builth Wells 2002.

Burhults Black Commence (2003)
Vad har jag själv gjort med anknytning till Welshponnyn? Jag har suttit i SWF
styrelse mellan 1982–2018, varit ordförande mellan åren 1994–2018. Har varit
flitigt engagerad i Showridklasser och utbildat domare till detta, försöker alltid att
få med egna deltagare när dessa klasser erbjuds. Är ponnydomare för alla raser
men har även dömt Lippizaner och Haflinger.
Jag har haft äran att få döma på The Royal Welsh Show, The National Welsh &
Welsh Partbred Championship Show i Malvern, Pontardulais Show i Wales samt
utställningar i Finland och Danmark. Jag har dömt två International Welsh Show,
1994 Welsh Cob i Schweiz samt 2017 Welsh Mountain i Holland.

Burhults Trofe (Aachen 2003)

