Svenska
Fjordhästföreningen

Monterhäst för föreningen kommer i år att vara Hirtheguten!
"Hirthe" är en musblack valack född 2007, e: Lunner Per 2227 FH - u: Luna
Hirth 16783 F. Hirthe är en mångsidig häst som bland annat har deltagit på 3
SM i brukskörning och 1 NM. Han har även deltagit på SM för fjordhästar i
allroundklassen som innehåller hoppning, dressyr, brukskörning och
precisionskörning. Hirthe har även tävlat i dressyr upp till LA.
Hirthe har varit med på SIHS som tomtens dragare sedan 2014. 2016 var han
med i Aachen och marknadsförde EM 2017 som gick i Göteborg. Han var med i
Göteborg på invigningen av EM, och sedan som haghäst och klapphäst i det
öppna stallet på Heden.

Indira är ett sto med färgen ljusbrunblack, född 2001, e: Cheen Femtio 207 - ue:
Gulli 3225
Hon var med första gången som fyraåring 2005. Hon gör sitt femte år i showen,
hon har bland annat varit zebra och dragit skidåkare.

Yxnavalls Casino, en ljusbrunblack valack född 2011, e: Lyckängs Rex 265 ue: Botvid 196
Tävlad i dressyr, sportkörning, bruksridning, brukskörning, plöjning samt
skogskörning med familjens medlemmar. Hemma tränas det lite hoppning och
skogsmulleridning/körning.
En häst som har hjärtat på helt rätt plats och tar hand om alla i familjen!

Hauk Thun, en musblack valack född 2000, e: Lyngheims Grane N 2121 - ue:
Klippen N 2056
Han är med i julavslutningen och drar tomtefar ihop med Hirtheguten framför
folkavagnen. Han gör sitt fjärde år i showen. Han var även med i Aachen och
invigningen av EM i Göteborg 2017.
Så har vi åldermannen i sällskapet, Cheen Femtio 207, en ljusbrunblack
avelsgodkänd hingst född 1997, e: Kämpagårdens Lavin 163 - ue: Vilje 175
Han var med första gången 2002 och har varit med alla år som det varit
fjordhästar med i showen, det blir hans sextonde år i år.
Han har varit med i invigningar o maskeradhoppningar, han har även varit
prisutdelningshäst i Prins Carl Philips pris.
Han var även med i Aachen och under EM i Göteborg 2017.

