Ekbäckens Stuteri
Inger Becker berättar: ”Jag är sedan
1972 uppfödare av Welsh Mountainponnyer. Jag grundade tillsammans
med min man Gösta Ekbäckens
Ponnystuteri. Vi köpte då vår första
Welsh Mountain-ponny, som blev
början på vår avel. Det var stoet
Egetofte Sunflower (e. Belvoir
Dandelion, u. Gwyndyuscha Shan)
som var född i Danmark. Det fanns
inte så många Welsh Mountainponnyer i Sverige vid den tiden.
Welshponnyer
hade
börjat
importeras från Storbritannien på 50talet, men det var då mestadels
Welshponny sektion B. Den något
större varianten som får bli upp till
137 cm, och Mountain får endast
vara 122 cm. Jag hade blivit mycket
förtjust i de vackra Welshponnyerna,
som har en fantastisk utstrålning och som har gångarter som passar utmärkt till
ridning.
Egetofte Sunflowers första föl
var hingsten Ekbäckens
Moonbeam (se bild höger)
född 1972 e. Twyford
Tomboy. Han skulle visa sig
bli en mycket stor tillgång i
vår avel. Han premierades så
småningom
ELIT.
Han
lämnade precis det som vi
ville ha; bra typ, utmärkta
gångarter, utstrålning och ett
mycket bra lynne. Vi köpte
några bra ston till honom,

men det allra bästa stoet, som
köptes in från Twyfordstuteriet i England, var
Twyford Seed (se bild höger)
(e. Rowfant Seal, u. Twyford
Sunflower).
Seed blev vårt stamsto och
hon hade också alla de
egenskaper som jag söker hos
ett avelssto. Hon var ett
mycket fertilt sto som födde
sina föl väl. Hon lämnade en
lång rad diplomston och flera godkända hingstar. Hon blev naturligtvis även hon
ELIT-premierad.
Efter
att
Ekbäckens
Moonbeam lämnat oss endast
13 år gammal köptes en hingst
in från Twyford-stuteriet. Mrs
Alison Mountain som ägde det
världsberömda
Twyfordstuteriet blev min mentor och
vän. Hingsten som köptes in
var Twyford My Man (se bild
höger) (e. Coed Coch Asa, u.
Twyford Moonbeam).
Han passade utmärkt till Seed
och hennes döttrar efter Ekbäckens Moonbeam.
Framgångarna fortsatte och
ett mycket framgångsrikt sto
var Ekbäckens Black Jolly (se
bild höger) (e. Ekbäckens
Moonbeam u. Twyford Seed).
Hon
fick
många
fina
avkommor, bland annat den
idag hos oss verksamma
Ekbäckens Jasmin. Båda
dessa ston har vunnit många
BIS-titlar och Black Jolly var
den första Welshponnyn att
bli Årets Ponny.

Vi fick många diplomston och flera godkända hingstar och vi hade framgång på
utställningar med flera BIS-titlar och många små Mountain-ponnyer utmärkte sig
på tävling och några deltog till och med i SM både i dressyr och fälttävlan.
Twyford My Man blev ELIT-premierad.

Heinarth Mr Milligan med Johan och Leo
När det var dags för en ny hingst (vi har bara haft tre hingstar under våra 45 år i
aveln) så köpte jag hingsten Heniarth Mr Milligan (e. Roseisle Pandy Tudyr, u.
Sunwillow Mutters) som 1-åring från Heniarth Stud. Han är idag 19 år och det
visade sig att han skulle passa alldeles utmärkt till våra ston. Hans far var under
många år ledande inom aveln av ridna ponnyer. Milligan har också visat sig lämna
mycket bra barnponnyer med utmärkta ridegenskaper. Han har vid två tillfällen
varit tillbaka i Wales för att användas i avel och visas på utställningar och ridas.
Han har vunnit på alla de stora utställningarna. Han blev champion både i hand
och riden på Royal Welsh Show samma år. Den första hingsten någonsin att bli
det. Han var också den första ridna hingsten att bli Overall Champion på den
mycket prestigefyllda Lampeter Show. Han har varit kvalificerad och placerad
både på Horse of the Year Show och Olympia. Han har lämnat många avkommor
i UK som kvalificerat sig till Horse of the Year Show. Han har gjort mycket för
aveln i Sverige också och tagit BIS-titlar på utställningar.
Jag är fortfarande verksam och föder upp några föl varje år. Sedan min man gick
bort 1999 så bedriver jag stuteriet tillsammans med min son Johan och mitt
barnbarn Leo. Jag njuter av att se de söta fölen och generationer av våra vackra
Welsh Mountain-ponnyer.
Jag har under många år verkat för welshaveln i stort genom att vara verksam i
Svenska Welshponny & Cobföreningen. Jag har innehaft de flesta positioner,

såsom registrator och stambokförare och jag har sedan vi införde Kvalitetsboken
skött om den och jag gör varje år en årsbok, Svensk Welshponny Årsbok, sedan
1993. Jag satt i många år i SWF:s styrelse och i SPAF, men har sedan föredragit
att verka utanför styrelsen.
Jag var under en lång period verksam i Östergötlands Ponnysällskap och i
Läskommittén i Östergötland. Jag har överhuvudtaget ett stort hästintresse och
följer med vad som händer i Häst-Sverige i stort.
Genom mitt intresse för Welshen har jag fått många vänner både här i Sverige och
över hela världen och naturligtvis mest i Storbritannien.”

