
 

EMIL ELSIUS – stipendiat 
”Hingsthållarstipendium” 

Emil Elsius tilldelades "Hingsthållarstipendiet" 2021 med motiveringen: 

"I en tid där färre ungdomar har möjlighet att utöva sitt hästintresse är Emil Elsius en stor inspirationskälla för 

många. Emil har, precis som många andra ungdomar idag, inte haft någon större kunskapsbank att luta sig 

tillbaka mot inom familjen när han påbörjade sin hästverksamhet. Han har i stället fått söka och bygga upp 

den på annat håll för att komma dit han är idag. Emil har på så sätt visat att det är fullt möjligt att komma 

långt i sin avelsverksamhet även om man inte har vuxit upp i en hästfamilj. Genom sitt hårda arbete har Emil 

nu kunnat ta fram hingsten Algot 2115 och därigenom kunnat utveckla sin avelsverksamhet ytterligare. 

Ungdomsrådet önskar därför tilldela Emil årets hingsthållarstipendium för att premiera hans idoga arbete."  

 

 

”Emil har haft Nordsvensk Brukshäst sedan 2013 då han fick sin första valack, den då 2-åriga 
Ulan, Emil själv var då 11 år. Redan från start ville Emil verka för att ”rädda den Nordsvenska 
brukshästen från utrotning”. Det är ett utdrag ur den ena nomineringen av två för Emil Elsius som 
tilldelats Hingsthållarstipendiet 2021, som ägare och hingsthållare till den Nordsvenska 
Brukshingsten Algot 2115.  

”Emil är 19 år och hingsthållare åt den godkända hingsten Algot 2115 e: Glomstadgutten 1975 u: 
Alma 23640 som är en Nordsvensk Brukshäst. Hemma på Häljesgården i Sätila har Emil 
ytterligare 3 Nordsvenskar, en tioårig valack e: Eloge, ett 8 årigt sto e: Zoldat och ett treårigt sto 
e: Zultan. Algot har funnits på gården sedan han var 2 månader gammal. Emil har utbildat och 
kört Algot vid bruksprovet på Grevagården samt visat honom vid exteriörbedömningen. 

I utbildningen av Algot har Emil haft god hjälp och stöttning av främst Lars-Åke Johansson, 
Ryasjö hästgård men också av Rebecka Gustafsson, Vilg’s Nordsvenskar i Fotskäl. När Algot 
visades erhöll han 99888 - 42 poäng exteriört och 39 poäng på bruksprovet, sammanlagt höll 
detta för att han skulle bli bästa 4-åriga Nordsvensk på Grevagården 2021. Algots första sommar 
2020 som prövohingst resulterade i 3 betäckningar och sommaren 2021 betäcktes 8 ston. Flera 
verksamma och tidigare verksamma hingsthållare har agerat mentorer när det gäller 
hingsthållarverksamheten. 

Algot är en vänlig hingst med trevligt temperament som till vardags arbetar med gårdens sysslor i 
främst körning av olika slag. Emil sköter själv all kontakt med stoägare och administration kring 
betäckningar, språngrullor och andra förekommande sysslor som kommer med 
hingsthållarverksamheten." 

Vilken fantastisk start på ett avelsarbete och vi imponeras av Emils driv och genuina intresse för 
avel och brukande. Vi önskar dig all lycka till i framtiden! 

 


