
 

Svenska Lusitanosällskapet – 

Dartagnan Dos Pardinhos – trippel champion 

 

Dartagnan Dos Pardinhos bor 

utanför Uppsala hos sin ryttare 

och ägare Ulrika Pernler. 

Dartagnan är en 11 år gammal 

Lusitano som föddes i Portugal, 

mellanlandade ett halvår i 

Finland där han gick som 

hopphäst och till slut kom för 

att stanna hos Ulrika. Idag är det 

Dressyr på Medelsvår nivå och 

Working Equitation på 

Medelsvår nivå som gäller. 

Planen är att starta Svår klass 

WE under 2019. 

Dartangnan är en rastypisk 

Lusitano om än av den lite 

större modellen. Han är 167 cm 

i mankhöjd. Det är vanligast att 

hästarna ligger runt dryga 160 

cm. Men det finns både större och mindre Lusitanos och de kan också vara av olika typ. När man nämner 

Lusitano så tänker många på den barocka hästen med framträdande nacke. Men det finns hästar av både 

lättare typ och lite grövre. 

2016 tog Dartagnan trippla titlar vid den Lusitano Feiran. En årlig hästfest för rasen där det bjuds på 

bland annat Avelsvärderingar, tävling och hästparad, som svenska Lusitanosällskapet arrangerar. 

Dartagnan vann utställningstiteln Bäst i grupp och också bästa häst total vilket kallas för Champion of 

the Champions. Förutom dessa två titlar vann han även titeln Dressyrchampion. 

Ulrika har haft hästintresset 

sedan barnsben och egna hästar 

sedan ponnyåldern. För henne är 

idag lusitano den självklara 

rasen att äga. De har alltid 

selekterats på sin funktionalitet 

vilket givit en väldigt fin 

ridbarhet. Arbetsvilliga, 

energiska, lättlärda och har en 

naturlig förmåga att samla sig. 

De är också modiga, 

uppmärksamma och har så 

många positiva egenskaper att 

det är omöjligt att inte tycka om 

den. 

Ulrika sammanfattar med att det 

inte var helt lätt att hitta 

knapparna i början när efter att 

ha ridit halvblod hela sitt vuxna 

liv. Det blev till exempel ofta 



passage i galoppfattningen. Hon har ett nära samarbete med Paulo Bastos, som är en portugisisk tränare 

bosatt i Sverige, och med hans hjälp lärde hon sig att tänka om lite i sin ridning. Det var på sätt och vis 

som att upptäcka ridningen på nytt. Så roligt som jag haft de senaste tio åren med lusitanon har jag nog 

aldrig haft i mitt liv, avslutar hon innan det är dags för dagens träningspass med Dartagnan.  

 

 
 

 


