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Årets representanter från Svenska Haflingerföreningen är ett gäng som upplevt 

några stora evenemang tillsammans. De deltog i invigningen av EM i Göteborg 

2017 och flera av dem representerade Sverige i Haflinger European 

Championships i Österrike i augusti 2018. 

 

Wellenwind av Vässingarp är 

en valack född 2011, e: 

Wellenbrecher - u: Liva 

Mankhöjd: 147 cm.  

Han tävlar i både hoppning och 

dressyr med sin ryttare Josefine 

Andersson.  

En mycket trevlig ponny som 

alltid gör sitt bästa. Josefine har 

utbildat honom 

själv. Wellenwind fanns på 

plats på Friends Arena under 

SIHS 2017. 

Wellenwind tävlade hoppning i 

Haflinger European Champion-

ships i Österrike 2018.                        Fotograf: Maja Erlandsson 

 

Maxima är ett sto född 2007, e: 

Morgenrot - u: Mollie-Maike 

Mankhöjd: 143 cm.  

Hon har tävlat i både hoppning, 

dressyr och fälttävlan med sin 

ryttare Alice Eriksson. Alice 

har haft Maxima i 4 år. 

Ekipaget tävlade i dressyr i 

Haflinger European 

Championships i Österrike 

2018. 

 



 

Starlight Nørlund är en 

valack född 2010, e: St. 

Martin - u: Nina Vom 

Taubergrund 

Mankhöjd: 154 cm.  

Starlight kan en hel del trix 

och tränas i dressyr, körning 

och WE.  

Till SIHS 2018 har han med 

sig Linda och Isabella 

Berggren. Han har varit i 

familjens ägo i 5 år.  

Starlight var en av hästarna 

som deltog under SIHS 

2016. Starlight tävlade 

dressyr i Haflinger European 

Championships i Österrike 

2018.                     Fotograf: Jonas Fajers 

 

 

Loni är ett sto född 1998, e: 

Walzerkönig - u: Liesa 

Mankhöjd: 147 cm.  

Hon har varit i Evelinn 

Bladströms ägo i över 10 år 

och de har tillsammans 

provat på det mesta inom 

hästsporten.  

De har tidigare tävlat bland 

annat i hoppning, dressyr, 

terräng, utställning och 

distans.   

             Fotograf: Alexandra Gomez 

Idag har de lagt tävlingsambitionerna på hyllan och fokuserar mycket på 

körning, trickträning och frihetsdressyr. Loni och Evelinn var med och invigde 

EM i Göteborg 2017. 


