
 

Svenska Lusitanosällskapet – 

Zulu-A och Anna, ett mångsidigt ekipage 

 

I Enköping hittar vi dagens lusitanoekipage 

som vi vill presentera lite närmre. Det är Anna 

Nordin och lusitanon Zulu-A. Anna är en 

ryttare med många års erfarenhet av både 

dressyr och Working Equitation och även 

paradressyr. Efter att blivit påkörd under en 

ridtur som 11-åring var hon tvungen att 

amputera vänster ben.  

Hon har genom åren tävlat internationellt i 

både WE och paradressyr på halvblod men har 

varit sugen på att ha en lusitano. Chansen kom 

när tränaren skulle sälja sin hingst Zulu-A. Zulu är Skandinaviens högst bedömda lusitano och 

mycket välutbildad, han har tre avkommor i Sverige men är numera valack. Med 4 hästar redan 

i stallet fick Anna vrida på slantarna för att kunna köpa honom men det var det väl värt. Han 

var precis så fin som hon hade hoppats på och de passar varandra som handen i handsken.  

Zulu var inte så mycket tävlad när ekipagets vägar korsades 2014 men sedan dess har de hunnit 

med att tävlat internationellt i para-dressyr, tävlat WE och kvalat till Intermediare, svår klass, i 

vanlig dressyr, i konkurrens med icke pararyttare. Vi kunde även se dem under Patrik Kittels 

första clinic i hans Dressage Tour serie 2017.  

För Anna var lusitano ett perfekt val. Zulu är nätt i kroppen och lyhörd och det är precis vad 

man behöver när man saknar ett ben. Men Zulu är nog också den hetaste och mest ambitiösa 

häst hon någonsin ridit. Han kräver sin ryttare vad gäller timing och mjukhet för att komma till 

sin rätt vilket är otroligt lärorikt. 

Man utvecklas verkligen som 

ryttare av att rida honom.  

Precis som de flesta lusitanos 

Anna träffat så är Zulu vänlig 

och artig mot alla människor han 

träffar, men det är EN människa 

som är HANS och det är Anna. 

”H an gnäggar när han ser eller 

hör mig och blir alldeles till sig. 

De andra i stallet vet när det är 

min bil som parkerar utanför, för 

då börjar Zulu piaffera i sin box 

och gnägga.” berättar hon. 



”Lusitanon är en ras för dig som vill ha, och kan hantera, en ferrari. En högoktanig sportbil ut i 

fingerspetsarna, som kräver sin förare för att kunna visa sin fulla potential på ett bra sätt och 

inte bara ”köra i diket”. Men det är också en sann vän, en kompis för livet.  

Jag tränar för A-tränare och internationella ryttare i dressyr, och de är alla eniga, Zulu har allt 

som krävs för Grand Prix dressyr. Så nu är frågan om jag har det..?” avslutar Anna med glimten 

i ögat.  

Vi håller tummarna för dem och önskar lycka till på resan mot GP!  

 

 


