Svenska Lusitanosällskapet –
Fors Gård – lyxlusitanos i historisk vikingamiljö

Vackert beläget i Haninge, bland vikingagravar
och med sin egen runsten ligger Fors Gård. Här
bedriver Ylva Hagander sedan många år tillbaka
sin rid- och avelsverksamhet. Hon har en diger
bakgrund med många fina meriter med
islandshästar och tillhör en av de mer kända
islandshästprofilerna
i
Sverige.
Efter en ridresa med vänner till Portugal 2002
väcktes intresset även för lusitanon och på
vintern 2003 kom hennes första Lusitano Jambo
till gården. Han försökte till en början hoppa över
de konstiga vita snödrivorna men fann sig snart
till rätta och många känner idag igen honom som
den bevingade Pegasus som i många år invigt
Stockholm Internationella Horse Show. Han blev
25 år gammal men fick tyvärr somna in 2016.
Tidigt kom även Importante till Fors gård, han
var
välkänd
WE-häst
som
vunnit
världsmästerskap både individuellt och i lag med
sin dåvarande ryttare. Han var högt avelsvärderad
med 73 poäng men finns tyvärr inte längre heller
med oss.
Många fina lusitanos finns och har funnits på
Fors gård där man idag kan rida lektioner och
kurser (på både lusitano och islandshäst) för Ylva
och andra tränare knutna till gården. Idag är det
inte ovanligt att vi ser vackra avelshingsten
Vulcao på olika uppträdanden med två av dessa
tränare, Julio Borba och Kerstin Dahlberg. Han
älskar att visa upp sig och han har även showat
på SIHS med Charlotte Haid-Bondegaard.
Vulcao finns även tillgänglig för avel. Han är en
stor personlighet med mycket gott psyke och
arbetsvilja. Spänstig och smidig med lätthet för
samling och har en fantastisk piaff och passage.
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