Sweden International Horse Show 2019 –
Svenska Dartmoorsällskapet

Näsuddens Hector med Emely Lönnberg –
”Jag heter Emely Lönnberg och driver företaget M-L-Y kusk och sadelmakeri på deltid, jag har också
fått förtroendet att vara ordförande i Svenska
Dartmoorsällskapet.
I dagsläget har jag två dartmoorvalacker, Rana's
Orkan och Näsuddens Hector.
Hector är min första dartmoor och vi möttes
2009 under en praktikplats och han tog snabbt
en plats i mitt hjärta, vi påbörjade då både
inridning och inkörning men skyndade ganska
långsamt framåt. Idag går han för allt jag sätter
honom för och ofta i par med sin halvbror Orkan
som har bott hos mig sedan 2014. Målet är att
jobba med mina hästar såväl hemma på gården
som ute på uppdrag.
Att jag fastnat just för dartmoor beror bland annat på deras harmoniska exteriör, det finns mycket massa
men i ett väldigt praktiskt format, deras stabila temperament som lämpar sig utmärkt vid körning, samt
deras fantastiska personligheter.
Hector stormtrivs på stora som små evenemang så länge de tittar på honom, att stå som monterhäst och
bli klappad kan vara något av de bästa han vet, men man kunde riktigt se lyckan i honom när han drog
in släden på den fullsatta arenan på Sweden International Horse Show 2015 övertygad om att varenda
människa i publiken var där för att titta på honom.”

Shilstone Rocks Mountain King med Mindra Tillberg –
”Mindra Tillberg 6 år kommer för andra året till SIHS med
sin bästa vän Shilstone Rocks Mountain King RD18 som är
en 14-årig dartmoor, som numer är en kastrerad före detta
avelshingst.
Hans nya liv med Mindra har pågått i 1.5 år där han blivit
barnponny på heltid och hennes absolut bästa vän! De gör allt
roligt de kan komma på tillsammans och roligast är oftast
westernridning, trickridning och full galopp i skogen! De
tävlar i alla tänkbara discipliner med mycket goda resultat.
Förra årets höjdpunkt var helt klart SIHS på Friends och att
vara med i år igen får Mindra att skina av lycka dygnet runt!”

Fionas Mr Darcy med Malva Lind –
”Malva Lind är nyss fyllda 11 år och är för första
gången på SIHS tillsammans med sin snart 10-åriga
valack Fionas Mr Darcy.
Malva och Filur, som han kallas, har varit ett
oskiljaktigt par i 2,5 år. Tillsammans har de provat det
mesta och mycket har de fått lära sig för första gången
tillsammans.
Filur är världens mysigaste ponny men med en liten räv
bakom örat, så han ska inte tas för givet. Det fantastiska
med honom är att man får en blandning av allt, en snäll,
trygg barnponny utan att bli tråkig!
Att få chansen att vara med här och visa upp den här
fantastiska rasen är något vi kommer leva länge på!”

