Långarnö Jessiebell RC 1295

Långarnö Jessiebell RC 1295, e. Janus RC 71 u.
Innellan Alice RC-GBR 1236, född 2003 hos
Lotta Sjöberg, Långarnö Gård, Grillby.
Jessiebell har de senaste åren utvecklats till en
fantastisk dressyrponny. Inte alltid helt lättriden,
men när man hittat knapparna är hon helt
underbar att arbeta med! Vi har utvecklats
tillsammans under våra elva år tillsammans och
gått från icke godkända procent i LC, till att
konkurrera bland stora hästar upp till medelsvår
dressyr. Det var inte förrän 2016 jag lärde mig
hur jag skulle hantera oss på tävling men när det
väl släppte på spänningarna kom resultaten med
toppar som:
2016 - LC:1 70,0%
2016 Connemara riks - LC:2 72,3%
2017 - LB:1 70,3%
2017 - LA:1 71,5%
2018 - MSV C:1 63,2
2019 - LA:3 68,8%
2019 - MSV C:1 64,2%
2019 Connemara riks - LA:1 70,1%
2019 Connemaramästare i Dressyr - LA:P1 69,3%
Så visst går det att fortsätta tävla sin
connemaraponny bland stora hästar när man blivit
för gammal för sin ponny! Jag fyllde 18 år 2015
och hade inte fått uppleva våra bästa år
tillsammans om vi valt att gå vidare till storhäst
då. För min utvecklings skull har det varit guld
värt att få behålla Jessibell och utvecklas
tillsammans. Vi kvalade till Medelsvår B efter två
starter i MSV C och har påbörjat bytesträning, sen
får vi se hur lång vår resa blir. Vi vill gärna ta föl
på henne nästa år då hon förutom sina fina
prestationer på dressyrbanan även är flerfaldigt
guldbelönad, är diplomsto och även innehar
gångartsdiplom. Förutom detta har hon en
gedigen stam bakom sig med två ELITpremierade föräldrar genom Janus RC 71 och
Innellan Alice RC-GBR 1236.
Nu går min väg vidare mot en ”riktig” storhäst,
eller närmare bestämt - en större Connemara! Jag
valde att köpa en tvååring från Holmtebo stuteri
som var 152cm år 2015, som nu i år började sin
tävlingskarriär på 72% i LC:1 med sina 160cm i
mankhöjd, det blir ännu en spännande connemara
att få följa och utvecklas med!
Hälsningar Jessica Gustafsson
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