
 

HILDA LARSSON FORSSELL – 
stipendiat ”Ung Visare 2021” 

 
 

Hilda Larsson Forssell är en av årets stipendiater till Ung Visare! 
"Hilda är ambitiös, engagerad och har ett stort intresse för avel och visning av häst. Hilda har 

i år visat häst på sommarpremiering med fina resultat!" 
 

 
 
Här kommer en presentation av Hilda och utdrag ur nomineringen från hennes mamma 
Fanny Larsson. 
 
"Hilda är 14 år och har ett brinnande intresse för hästar. Familjen driver Stuteri Spira i 
Norrbotten och föder upp Welshponny och Welshpartbred sen några år tillbaka. Hilda har en 
viktig roll på gården då hon lägger mycket tid på att träna våra föl och unga ponnyer inför 
visning och senare inridning. Att få visa häst på sommarpremieringen och utställning blir som 
ett kvitto på att vi ligger i fas med träningen av våra ponnyer. Om det dessutom går bra är 
det ju ett fint bevis på att hela avelsarbetet och hästhållningen håller den nivå vi önskar. 
 
Hilda är otroligt ambitiös. Hon sköter och tränar hästar lugnt och metodiskt mot ett givet 
mål. Hilda har vid flera tillfällen fått hedersutmärkelsen "Bästa Handler" på utställning. 
Istället för att bli mallig över fina utmärkelsen engagerar hon sig för att locka andra 
ungdomar att tordas visa hästar på premiering eller utställning. Hilda har vid flera tillfällen 
ideellt varit hjälpledare vid kurser i att visa häst vid hand. Där visar hon praktiskt hur man gör 
och ger goda tips och råd för att andra ska lyckas med sin visning, vilket vi som föräldrar och 
uppfödare här i norr är mycket stolta över. Det är roligt när fler unga visar häst! 

På årets sommarpremiering visade hon Welsh partbred-fölet Spiras Gold Edition som är 
familjens uppfödning. Hilda har själv varit med och "planerat" fölet och senare namngivit 
honom. Hilda är en viktig del av Stuteri Spira som familjen driver. Hon lägger mycket tid och 
kärlek på att träna föl och unghästar så att de ska vara redo för visning." 

Återigen, stort grattis Hilda till stipendiet! Välförtjänt och en stor förebild för andra unga när 

det gäller avel och visning av häst, vi hoppas att få se mer av dig i framtiden! 
 


