Sweden International Horse Show 2019 –
Svenska Miniatyrhästföreningen

Stardust Double Delight med Astrid Ring, 15 år –
”Jag har tävlat och hjälpt till vid olika shower (t ex
Falsterbo) med amerikanska miniatyrer i olika grenar i ca
6 år. Detta blir mitt sjätte år som jag medverkar på SIHS.
I år så har jag fått låna fina Double, till alla roliga
galenskaper!
Stardust Double Delight, en valack 6 år som älskar att bli
körd och hoppa. Visad i körning, hoppning och halter på
shower med goda resultat.”
Hästen deltar under helgen också med ryttaren Ayleen
Hickey och kommer även att köras i par med Stardust Up
All Night av kusken Monika Swedstrand.

Stardust Up All Night med Bianca Dahlsten, 13 år –
Bianca älskar hästar och har ridit nästan hela sitt liv. Det
senaste året har hon lärt känna den amerikanske
miniatyrhästen och upptäckt hur underbara och
mångsidiga dessa små hästar är.
Hon har med sig Stadust Up All Night, en valack på 6 år
som hon varit på Jönköping Horse Show med i är och visat
upp hoppning för hand. Det är hennes tredje år på Friends.
Nicke som han kallas är en fantastisk kör- och hopphäst.
Hästen deltar under helgen också med ryttaren Vera
Looney och kommer även att köras i par med Stardust
Double Delight av kusken Monika Swedstrand.

Little Kings Russian Reigns –
Isabellfärgad hingst som kommer att köras av Margareta Lindahl.
Ekipaget har deltagit i Friends tidigare år. Hästen tävlas normalt i Classic Pleasure driving, i
somras på Falsterbo tog de sin första seger i Scullydriving.
Fotograf: Therese Hübner

MJ Delicate Blue Moon Winsemall –
En svartskimmelhingst som kommer att köras av Felicia Sjöstedt och Monika Swedstrand. Han
tävlas normalt i körning och är avelsvärderad. Hingsten har tillsammans med sin ägare Monika
Swedstrand deltagit i Friends under tidigare år.

