Svenska
Frieserhästföreningen
Ernst van de Gelderdijk
"Jag heter Kristin Brüdigam och min
hästresa började redan när jag var 6
veckor och fick sitta i sele på min
mammas mage när hon red. Första
egna ponnyn fick jag när jag var 2 år
och på den vägen är det. Jag kan
verkligen säga att jag hållit på med
hästar i hela mitt liv.
Ernst kom in i mitt liv för 5 år sedan, 4
år gammal, då jag letade efter en
unghäst att utbilda och tävla i dressyr.
Jag måste erkänna att jag inte visste så
mycket om friesern innan dess.
Ernst såg fantastiskt fin ut på
försäljningsvideon, lite vinglig och
mycket unghäst men oj så han rörde
sig. Så mycket kraft och så lätta
rörelser, en häst att dansa med. Vi har
tävlat i drygt 2,5 år och gått från LC
till att ha vunnit LA:4, placerat oss i
MsvC och kvalat till MsvB. Ernst är
dessutom en duktig hoppare och
tycker det är riktigt roligt. Ernst har ett
stort hjärta, mycket humor och busar
gärna. Han behöver mycket stimulans
och beröm, då är han som gladast.
Förutom att vi tävlar dressyr, så har vi
varit med clinics, showat under
Slottshästen vid Tyresö Slott och
Hästivalen i Säva, julmarknader,
medeltidshelger och bröllopsfester. Vi
tycker att det är riktigt kul att testa nya

saker och vi blir tajtare som team för varje sak vi gör tillsammans.
Det här är första gången vi får representera Svenska Frieserhästföreningen under
SIHS på Friends, och det kommer bli så roligt och spännande."
Fotograf: Tilda Josefsson

Wout van het Royerhof
Ägaren Malin Hellstedt
berättar mer: "Wout van het
Royerhof är 11 år, e: Jasper
366.
Han är född i Holland och
importerad av mig som
treåring. Han har varit på
Eurohorse sju gånger, visat
upp sig på EM i Göteborg,
Elmia Horse Show,
Stockholm Equestrian
Games med mera. Han har
bland annat medverkat i
massor av reklamfilmer,
Gladiatorerna och Talang.
Numera rids han till
vardags och dom flesta
shower av Sara Nissling,
12 år.
Sara är 12 år och elev till
mig sedan flera år. Hon red
sin första uppvisning
tillsammans med mig som
tioåring och har sedan dess
ridit uppvisningar på bland
annat EM i Göteborg,
Elmia Horse Show,
Stockholm Equestrian
Games, Tyresö Slott med
mera.
Jag heter Malin Hellstedt,
44 år, bor och verkar på
egen hästgård utanför
Stockholm. Jobbar med att
utbilda hästar och ryttare
inom klassisk dressyr, Show och trick. Mina hästar används flitigt inom film, tv,
musikvideos, show och teater. Har bland annat medverkat i otaliga
reklamfilmer, musikvideos, Orionteatern, uppvisningar på Eurohorse, Falsterbo
Horse Show, Elmia Horse Show, Stockholm Equestrian Games, som Pegasus på
Friends, med mera."

Fotografer: Therese Hübner, Pauline Högdahl

