
 

EMMA KJELLMAN –  
stipendiat ”Ung Visare 2021” 

 
 

Emma Kjellman är en av årets stipendiater till Ung Visare.  
 "Emma är en ambitiös, engagerad och kunnig ung visare som i år har visat hästar på många 

sommarpremieringar med fina resultat!" 
 

 

"Mitt namn är Emma Kjellman och bor nere i Skåne, Tarstad. Är uppväxt bland våra 
Shetlandsponnyer. Jag har läst Djursjukvård-Häst med Naturvetenskap på Helsingborgs 
Ridgymnasium och har som mål att bli veterinär en vacker dag eller att i alla fall få jobba 
med djursjukvård. 
Jag har en New Forest, ett varmblod och såklart en liten shettis som mina egna hästar. 
Jag har visat häst i ca 12 år och tävlat i Young Handler Award i 4år som är ett initiativ från 
Svenska Hästavelsförbundet. Jag har blivit utsedd till bästa och mesta visare under 26år, 3 år 
i rad inom min ålderskategori. 

Att visa häst är något som jag tycker är så otroligt roligt och man lär sig något nytt varje 
gång! Och att man kan få hjälpa hästägare som inte kan eller som bara vill ha hjälp. Att man 
finns där som en hjälpande hand med tips och trix, det tycker jag är det som är det lilla 
speciella med att visa häst åt andra. 

Jag har även varit med i Svenska Hästavelsförbundets Ungdomsråd i 3 år, vilket jag tyckte var 
väldigt roligt. Och just nu sitter jag även i Shetland Syds styrelse och i Sveriges 
Shetlandssälskaps styrelse. 

Jag tycker att det är viktigt att ungdomar oavsett ålder och kunskapsnivå ska kunna vara 
involverade i framtidens avel och andra projekt. Och att man alltid ska känna sig välkommen 
att vara med."  

 

 

 

 

 



 

 

Kloka och inspirerande ord från Emma. Här nedan följer utdrag ur två av nomineringarna till 
stipendiet: 

"Vill på detta sätt lyfta fram Emma som är en väldigt duktig ung dam, hon visade min häst 
med goda vitsord från domaren. Emma har varit ett gott stöd till mig som är ny i 
utställnings/visnings sammanhang. Emma är en god förebild för alla oavsett ålder, hon är 
väldigt mån om hästarna och även om människorna som finns med i dessa sammanhang. 
Hon uppvisar ett genuint intresse för rasen och möter både hästar och människor på ett 
trevligt sätt. Emma har inspirerat hela min familj till att lära och att bygga upp ett intresse för 
utställningar och visningar, detta berikar vårt liv med hästarna väldigt mycket. Vill på detta 
sätt tacka Emma med hela mitt hjärta. Varma hälsningar Eva Stigsson." 

 

"Emma visar stort engagemang, är ett rent föredöme och en stor inspirationskälla för alla 
andra visare, framförallt unga som ser upp till henne. 
Hjälpsam, snäll och så duktig! Hon gör ett stort avtryck i södra Sverige och det är en 
självklarhet att nominera henne till detta stipendium. Mvh Katarina Möller, Stuteri Spektra" 
 
Stort grattis till stipendiet Emma och riktigt bra jobbat, du är en förebild och inspirationskälla 
för många!  
 

 

 

 


