
 

ASTRID DANIELSSON – 

 stipendiat ”Årets Ungdom 2022” 
 

Astrid Danielsson är en av årets stipendiater till Årets Ungdom 2022! 
 

 
 
"Med ett glatt humör, stor samarbetsvilja, bred kunskap och med ett stort engagemang för 
våra raser är hon är en utmärkt ambassadör för föreningen" så löd en del av motiveringen 
från Svenska Clydesdale och Shirehästföreningen.  
 
"Jag heter Astrid, är 26 år, och kommer från Uddevalla på västkusten. Jag fick min första 
shire 2011, då var jag 15 år. Nu har jag en åring hemma undan hennes dotter, andra 
generationen född här hos mig. Jag har varit medlem i Svenska Clydesdale och 
Shirehästföreningen sen dess och suttit med i styrelsen sen 2018.  
 
Jag brinner för att sprida kunskap om engelsk visningstradition till andra, vid hand och inte 
minst i olika bruksklasser. Under mina år som engagerad har jag flätat otaliga manar och 
svansar, på både mina egna och andras hästar samt hållit flätkurs för nya medlemmar. Det är 
lite pyssel med att ställa ut en shire. Förutom utställning och avel så håller jag på med både 
ridning och körning. Särskilt körningen ligger mig varmt om hjärtat och enligt mig är det 
framför vagn som shirehästen gör sig allra bäst. Har bland annat varit ute och kört vagn på 
ett par marknader nu i vinter, det har varit mycket uppskattat. Förutom shire har vi även 
welshponnys i familjen, även dessa används till avel, utställning och körning. Även om 
kontrasten mellan raserna är enorm så är båda brittiska raser och det finns en hel del 
gemensamt när det gäller showtraditioner.  
Jag är väldigt tacksam över nomineringen från föreningen. Nu har jag ju gjort mitt sista år 
som ”ungdom”. Sista young-handler rosetten har lagts till i samlingen. Att dessutom få 
denna utmärkelse är verkligen kronan på verket av mina ungdomsår och jag är jätteglad. 
Likväl ser jag fram emot ett nytt år av utställningar, premieringar och föreningsarbete, men 
numera som senior."  
 
Vilket härligt engagemang och fantastiska bilder. Återigen stort grattis till stipendiet Astrid! 

  


