
 
Paddockprogram 2016        

 

 

Lördag 26 november 
 

9,00 Lilla Sportspegeln på plats på Stallbacken 

Lilla Sportspegeln är på plats för att filma lite av vad som händer på Stallbacken i 

helgen. Det kommer att bli en blandning av litet och stort, ridning och körning, barn 

och vuxen. Dessutom får vi se om programledaren vågar provrida? Eller kanske hellre 

vill köra häst och vagn?  

 

 

 

10,30 Svenska Shirehästföreningen – Clydesdale, en intelligent jätte 
För tredje året i rad visar mässans största häst, clydesdalestoet Ferrywell, upp sin 
ridbarhet och fantastiska mentalitet i en uppvisning som innefattar både dressyr och 
andra moment som sätter psyket på prov. Med sig i år har hon sin 2,5-åriga son, coola 
hingsten Kosels Sleipnir. 

 

10,45 Svenska Miniatyrhästföreningen – en vacker häst i miniformat 

Den amerikanska miniatyrhästen är en vacker häst som här visar upp sig i en liberty-

 uppvisning med två hästar lösa till musik i paddocken. 

 

11,00 Svenska Angloarabföreningen – Hoppning 

Möt Sveriges i särklass mesta tävlingschampionatsvinnare för Angloaraber. Shakiro 

och Emelie har vunnit SAAF Tävlingschampionat i hoppning flera år i rad. De har tävlat 

upp till 120 cm med vinster och placeringar. Strong Shakiro är en typisk angloarab, 

cool, bussig och ställer upp till 100% för sin ryttare. 

 
11,20 Svenska Lippizzanerföreningen & Svenska Haflingerföreningen – Silver & Guld      

En spegelritt i silver och guld. Medverkar gör lipizzanern Pluto Bartok, 14 år med sin 

ägare och ryttare Myy Hävergren Lilja och haflingerhingsten Amorone-P, 7 år som ägs 

av Ida Wöllecke på Ekbackens Haflinger och rids av Ellen Rönn. 

 

 

 

 

10,20 Foder på hästens villkor med GRANNGÅRDEN 

Fodervett (och etikett) med häst i paddocken, en informativ 

kvart med Granngårdens foderexpert Gabriella Bragée. 

 



11,30 Avelsföreningen Kaspisk Häst – Kadrilj 

Den kaspiska hästen har i Sverige hittills varit en relativt ovanlig ras, men som nu 

börjat profilera sig inom många olika discipliner. Vi får nu se kaspiska hästar och deras 

duktiga ryttare i en tjusig kadrilj.  

11,45 Sveriges Shetlandssällskap – Ponnygalopp  

Fartfylld uppvisning av dagens minsta tävlingsekipage. Alva 10 år och Leah 8 år, 
kommer tillsammans med sina ponnyer att visa ponnygalopp med sina ponnyer 
Almnäs Macarena och Kittie. Almnäs Macarena är rankad som bästa A-ponny i Sverige 
i både ponnygalopp och hoppning. I galopp har hon vunnit ”allt” har bland annat 
derby, SM och Skandinaviska Mästerskapen!  
 

12,00 Svenska Basjkirhästföreningen – Allergivänliga Karelin visar upp grenen Trail 

6-åriga Karelin av Basta är en rutinerad häst trots sin unga ålder. Han tävlar i 
westerngrenar som trail och ranch trail, distansritt, hoppning och bruksridning. 
Tillsammans med sin ryttare Rani Nambiar ska han visa Western Trail.  
 

12,15 Svenska Morganhästföreningen – Frihetsdressyr  

Blott 12-åriga Tuva kommer att rida dressyr utan sadel och träns med sin häst Escanias 

Commencement, som på hemmaplan också är en trevlig körhäst.  

 

12,30 Svenska Dartmoorsällskapet – Världens sötaste arbetsponny  

Emely Lönnberg visar tillsammans med sina dartmoorponnyer Näsuddens Hector och 

Rana’s Orkan en hinderbana med vagn. 

12,45 Svenska Föreningen för Irish Cob – Valet är lätt, en Irish Cob är komplett! 

På plats för att visa upp rasens mångsidighet är hingsten Liam, som även kommer att 

tävla i Årets Kallblod. Vi får se att man bland annat kan sladda paddocken med hjälp av 

en Irish Cob. 

13,00 Sveriges Radio – Ridpodden med dagens gäst, Lisen Bratt Fredricson 

Ridpodden är på plats i mässpaddocken med en frågestund där Lisen Bratt Fredricson 

besvarar alla era frågor. Avsnittet spelas även in så man kan lyssna i efterhand. 

13,45 Svenska New Forestföreningen – Ponnyn för alla 

Från barnponny till tävlingsponny, New Foresten passar alla. Här får ni också se hur 

man utvecklar sin NF-talang till en stjärna på tävlingsbanorna, likväl till att få den att 

fungera som barnponny. 

14,00 Årets Kallblod – Prestigefylld tävling om vem som är årets vackraste kallblod 2016 

Sedan mer än tio år tillbaka har det blivit en tradition att de svenska 

kallblodsföreningarna arrangerar tävlingen Årets Kallblod. Detta är en tävling mellan 

raserna Ardenner, Nordsvensk, Fjordhäst, Shire, Clydesdale, Tinker och Irish Cob, där 

exteriört bästa kallblod utses. 

 

15,00 Avelsföreningen för Svenska Ardennerhästen – Dressyrardennern Torsten 

Linda Nilsson tävlar sin Torsten bland andra hästar i dressyr upp till Msv B och hävdar 

sig väl. Här får ni ett smakprov på deras talang och ridglädje! 



15,10 Avelsföreningen för Svenska Ardennerhästen – Gräsklipparen Peggy 

Cecilia Birgersson driver till vardags ett företag med ardennern som nav med bland 

annat uppdragskörningar som bröllop och lucia. Som ”sommarjobb” klipper hon och 

stoet Peggy gräsmattor åt Tierps kommun. De kommer i sitt paddockprogram att 

demonstrera den gräsklippningsprincip de använder sig av. 

15,30 Föreningen Nordsvenska Hästen – Körning på VM-nivå 

Karin Söderqvist, landslagskusk, har tillsammans med 8-årige Lukas vunnit SM i 

sportkörning och deltog i VM i år. De kommer under sitt paddockprogram att visa 

rörelser från sportkörningens dressyrmoment. 

15,45 Svenska Frieserhästföreningen – Avel, tävling och show 

Vackra, svarta frieserhästar visar sin mångsidighet och användbarhet i en showig 

uppvisning. 

 

 

 

 

 

16,15 Sveriges Shetlandssällskap – Ponnygalopp       

Fartfylld uppvisning av dagens minsta tävlingsekipage. Alva 10 år och Leah 8 år, 
kommer tillsammans med sina ponnyer att visa ponnygalopp med sina ponnyer 
Almnäs Macarena och Kittie. Almnäs Macarena är rankad som bästa A-ponny i Sverige 
i både ponnygalopp och hoppning. I galopp har hon vunnit ”allt” har bland annat 
derby, SM och Skandinaviska Mästerskapen!  
 

16,30 Avelsföreningen Svensk Ridponny – Riduppvisning  

ASRP visar upp en framgångsrik 3-årig ridponny med sin unga ryttare, bägge med 

framtiden för sig. 

16,50 Svenska Miniatyrhästföreningen – en allsidig häst i miniformat 

Svenska miniatyrhästföreningen anordnar årligen tävlingar och utställningar med 

miniatyrhästar. Här får ni ett smakprov på vad som kan ingå för denna både vackra och 

användbara ras. 

17,10 Svenska Islandshästförbundet – Rasens gångarter och egenskaper ur olika synvinklar 

Islandshästen är en allsidig häst och för att påvisa variationen inom rasen kommer tre 

ryttare på olika nivå delta i en clinic under ledning av avelsledaren Heimir Gunnarsson.  

17,40 Svenska Haflingerföreningen – Guldkantad show      

Vackra guldfärgade haflingerhästar visar här en blandad show där klassisk dressyr 

möter lite mer oväntade inslag för att visa deras mångsidighet och trevliga 

temperament! Möt Linda med Starlight och Beatrice med Garbergsuddens Sara. 

18,00 Svenska Kiger och Mustangföreningen – En cowboy och hans häst 

En uppvisning i Natural Horsemanship där rasens otroliga mentalitet och snabba 

inlärningsförmåga får ge sig tillkänna. 

16,10 Foder på hästens villkor med GRANNGÅRDEN 

Fodervett (och etikett) med häst i paddocken, en informativ 

kvart med Granngårdens foderexpert Gabriella Bragée. 

 



18,15 Föreningen Nordsvenska Hästen – Med glimten i ögat 

Anna-Carin Månsson har utbildat sin häst Gull-Glimt utifrån kroppskommunikation och 

mjukt ledarskap. Deras sätt att demonstrera lastning på ett lekfullt sätt har blivit en 

viral succé på sociala medier. 

 

18,30 Svenska Hästavelsförbundet – Vikten av avelsvärdering 

Exteriördomarna Elisabeth Ljungstorp och Lennart Gustavsson talar bland annat om 

hur hästens exteriör avgör dess hållbarhet och hur viktigt det är med avelsvärdering 

för att nå sina avelsmål. 

 

19,00 Svensk Travsport - Ponnytrav 

Medverkar gör kuskar och ponnyer som har tävlat i Ponnykampen och deltar under 

lördagens familjematiné. Se den fartfyllda grenen och prova på att köra själv! 

 

 

 

 

 

19,30 Svenska Morganhästföreningen - Trick & Lydnad 

Morganstoet Näsuddens Jolene och Elisa Thorell har tidigare dansat Line Dance i TV-

programmet Talang Sverige. Idag kommer de att visa upp morganhästens fantastiska 

arbetsvilja och dansa fram i olika dressyrrörelser och visa förtroende med trick, samt 

en kort demonstration av ridkonsten Garrocha! 

 

19,45 Svenska Friserhästföreningen – En svart spegelritt 

Sollidens frieserhästar visar upp en fartfylld spegelritt med två samspelta och 

rutinerade showekipage. 

20,00 Svensk Travsport & Ridtravarförbundet – Användbarhet hos travhästen 

Travhästen, mer än bara trav! Angelica Fernberg med Jewel In The Crown kommer att 
demonstrera Dressyr och Camilla Nilsson med Spicy Sushi visar Trab. 

 

20,30 Svenska Hästavelsförbundet – Exteriörbedömning kval 2       

I Sverige har systematiskt arbete bedrivits för att förbättra exteriöra egenskaper, öka 
hållbarheten och minska antalet defekter hos de svenska hästarna. Att kunna visa upp 
sin häst korrekt för domare är en viktig träning som idag genomförs i mässpaddocken 
med olika raser. 

 

21,00 Svenska Hästavelsförbundet – Hoppning kval 2 

För att hitta Stallbackens bästa hopphäst arrangeras det kval för alla hugade raser, 

liten som stor, för att vaska kandidater till söndagens hoppfinal där publiken utser sin 

favorit. 

 

 

 

19,25 Foder på hästens villkor med GRANNGÅRDEN 

Fodervett (och etikett) med häst i paddocken, en informativ 

kvart med Granngårdens foderexpert Gabriella Bragée. 

 


