Sweden International Horse Show 2019 –
Svenska New Forest-föreningen

Leah Söderlund Brolin med Lipton III –
Lipton III, brun valack född 2009 e. Sörbus Lotus RNF
120 u. Larma Grace RNF 2065-Mustang RNF 53.
Uppfödare Carina Andersson, Hörby.
”Lipton är en snäll ponny som alltid ställer upp, han
älskar att hoppa och att galoppera snabbt på öppna fält.
Han är lite kinkig att gå i vatten men när det är tävling
då gör han allt. Han hoppar allt och har tävlat LA+
med Leah och är bronsmedaljör i Norrlandsmästerskapen.
Leah är 11 år men väldigt liten och smal så hon och
Lipton brukar ofta bli kallade "de söta". De var också
med i vinnande laget av Div 1-serien i vår zon och
nästa år väntar elitlaget. De älskar båda två att åka på
meeting och att vara bland många människor och
hästar.”

Lisa Tovatt Larsson med Esse Golden Brother –
En C-ponny med meriter i hoppning och dressyr, snäll
barnponny och pigg tävlingskompis, Esse Golden
Brother, brun valack född 2009 e. Willoway
Golddigger RNF 129 u. Esse Brownie Paintbox RNF
1894 - Silverlea Buckskin RNF 96. Uppfödare Esse
Stuteri, Varekil. Lisa har haft Esse Golden Brother
sedan han var två år och Lisa var åtta år. De har alltid
varit bästa kompisar och gjort mycket tillsammans.
Lisa red in Golden Brother själv men med stöd av sina
tränare. De har tävlat i hoppning och dressyr, varit på
fälttävlansläger, deltagit i showerna på Friends i fem
års tid och hunnit uppleva så mycket ihop. Det bästa
med Golden Brother tycker Lisa är är att han är så
vänlig och social, han älskar att arbeta och få
uppmärksamhet. Han är pigg utan att vara svår och han
är spänstig, orädd och utvecklingsbar. Man blir glad varje dag man får träffa Esse Golden Brother säger
Lisa. Det är en ponny som vi aldrig kan sälja!

Selma Holmén Hansson och Molly Andersson med Miclas Corona Magnifica –
En D-ponny som älskar hoppning men även är en
stabil och lydig kompis på skogsturerna, Miclas
Corona Magnifica, ”Maggan”, skimmelsto född 2011
med prestationsstam i flera generationer, e. Miclas
Activ RNF 100 u. Lady Jane RNF 249-s - Kantjes
Ronaldo RNF 171. Vår strålande Lucia i julshowen!
Maggans helbror Miclas Aristocrat har representerat
Sverige på Europamästerskapen i flera år, pappa är
flerfaldig svensk mästare och morfar en av Europas
bästa avelshingstar. Maggan är till salu.
Selma är 14 år och har ridit Maggan i två år. Hon har
lärt sig så mycket på henne och klättrat i klasserna.
Molly är 16 år och redan rutinerad hoppryttare med
segrar upp till MSV. Rider och tränar andras hästar i
mån av tid.

