
SVENSKA KONIK POLSKI FÖRENINGEN 
 

Svenska Konik Polski Föreningen är en ideell 

rasförening för den polska Konik Polski hästen. 

 

Rasen kallas i sitt hemland liksom islandshästen för 

häst. Därför har vi valt att kalla rasen häst, det är en 

stark liten häst och mer urtida än tex islandshästen. Vi 

ser stadigt införsel av Koniks som importeras och 

registreras som korsningsponnys i Sverige. Konik Polski 

har använts till bland annat jordbruk, då den är stark 

och tålig trots sin storlek. I dag är den en populär 

ridponny och körhäst och rasen är känd för att vara 

robust, tålig, stark och envis. 

 

Då föreningen är i en uppstartnings period så kommer vi huvudsakligen att arbeta med 

att rekrytera medlemmar och hästar och eventuellt avel under första månaderna för att 

sedan kunna växa som förening och utöka våra arbetsområden och uppgifter. Samt att 

sprida kunskap och intresse för hästrasen. 

 

Svenska Konik Polski Föreningen har en Facebook och Instagramsida som 

huvudsakligen fungerar som hemsida, där kommer också det mesta av information ut. 

Vi har också en sidogrupp på våran facebooksida enbart till som ett forum för 

medlemmar. Via de här sidorna sprider vi information, svarar på frågor, hjälper folk 

med annonsering av hästar till salu, och annan annonsering. Vi är också ute på mässor 

och marknader för att möta och knyta an med flera intresserade. 

 

I dagsläget är vi 19 medlemmar eftersom vi är precis i uppstartningsfasen. Många av 

våra medlemmar har Konik Polski hästar, och vi har fått information om en som vill 

starta uppfödning. Inom föreningen har vi inga dräktiga ston i dagsläget. Men det finns 

ett mörkertal av Konik Polski hästar i Sverige, därför ser vi ljust på föreningens framtid. 

 

I framtiden hoppas vi kunna samarbeta med flera uppfödare i föreningen och vara en 

slags knytpunkt för alla som har ett intresse för rasen. 

 

Styrelse: 

Petra Isaksson - Ordförande 

Mia Tång - Vice ordförande 

Lotta Nordenman - Kassör 

Bosse Tång - Ledamot 

Jonatan Stenström - Ledamot 

 

Läs mer om Konik Polski på Facebook eller Instagram.  

www.facebook.com/svenskakonikpolskiforeningen 


