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Stall Liori 

 

 

Linda Stångberg, 33 år, bor utanför Uddevalla där hon driver Stall Liori, en ridskola samt en mindre 

uppfödning av Haflinger. Idag finns 19 haflinger på gården och i år har 3 föl kommit till världen. 

Linda själv tävlar dressyr och har främst tävlat Haflinger-stoet Fortuna, och tillsammans har de 

placeringar på upp till LA:3 samt ridit två godkända kval för att starta Msv B. Lindas verksamhet är till 

största del inriktad till barn och ungdomar men även vuxna rider där.  

Det finns en tanke med verksamheten, och det är att man ska kunna få följa hästen från planering av sto 

och hingst till det att hästen är inriden och så småningom tävlad. Här får man möjlighet att delta i det 

man är intresserad av, som kan vara allt från inridning till tävling.  

Vi har ett utarbetat system där man hjälper till i stallet och leder de mer ovana ryttarna mot att man får 

egen utbildnings och ridtid. Det är just nu ett gott gäng på 11 tjejer från 10-22 år. 

Kärnan i min verksamhet är kärleken till hästen som individ och sammanhanget med en grupp 

likasinnade. 

Haflingern är en uthållig allroundhäst som används för alla former av ridning och körning. Den är säker 

på foten och robuset. Rasen härstammar från Tyroler-området i Österrike och norra Italien. Haflingern 

förekommer endast i olika nyanser av fux med ljus man och svans, med eller utan vita tecken i ansiktet. 

 

Kadriljens deltagare – 

Alva, 15 år – ”Jag har ridit olika haflinger och gillar deras inställning till att arbeta, lika roliga på banan 

som i skogen. Ett av mina bästa haflingerminnen är när jag simmande med Maluka i somras.” 

Alex, 17 år –”Mitt bästa haflingerminne var när jag fick vara med och rida under EM-invigningen på 

Ullevi för två år sedan.” 

Linn, 21 år – ”För två år sedan hade jag aldrig varken träffat eller ridit en Haflinger. Men så fick jag rida 

en vid namn Questella och föll pladask. Utstrålningen, arbetsviljan och mångsidigheten är det jag älskar 

med rasen, och så klart att de har glimten i ögat och så stark personlighet. 

Clara, 15 år – ”Efter första gången jag träffade en haflinger, blev det direkt en favoritras. Dem har en 

mycket charmig personlighet samt en stor arbetsvilja. Jag började rida Champagne för över ett år sedan 

nu och har fastnat för henne helt. Dem har ett stort hjärta och man kan göra mycket roligt tillsammans.” 

Sofia, 15 år – ”Mitt bästa haflingerminne är när jag var på träningsläger med haflingern 

Antonius/Anton.” 

Hanna, 15 år – ”Mitt bästa haflingerminne var när vi red en kadrilj utklädda till riddare som 

ridlägeravslutning förra året.” 
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