
 
Paddockprogram 2016        

 

 

Torsdag 24 november 
 

16,00 Invigning – stjärnor från förr 

Stjärnspäckad invigning då stjärnor från tidigare år av stjärnhoppningen provrider 

hästar från rasföreningarna för att hitta den som passar dem bäst till den parad som 

går av stapeln i stora arenan kl 18,00. 

17,30 Föreningen Nordsvenska Hästen – Romarspannet  

Peter Gerborn med sina medhjälpare från team Eloge har med sig avelsgodkända 

nordsvenska hingstarna Albertino 1969, Heirums Nils 1958, Rolex 1937, Djärv 2059 

och Smedsmo Lindar 1978 för att visa upp sitt romarspann i stora arenan. Idag 

kommer de med några av hingstarna att visa rasens mångsidighet. 

18,00 Svenska Angloarabföreningen – Fälttävlan      

Dubbeldiplomstoet Toulouce har tillsammans med sin ryttare Camilla Björklund tävlat 

upp till CNC*-nivå i fälttävlan. De kommer att under paddockprogrammet visa upp de 

olika fälttävlansgrenarna samt säker utrustning. Toulouce är en typisk angloarab, cool, 

bussig och ställer upp till 100% för sin ryttare.  

 

18,30 Sveriges Shetlandssällskap – Tömkörning och beridet bågskytte 

Shetlandsponnyn Dalsgårds Shadow visas först på töm av sin ägare Carolin Pettersson, 

och det kommer sedan visas lite beridet bågskytte. 

18,45 Svenska Russavelsföreningen – Bland tomtar och troll 

I år tar Russavelsföreningen med er in i sagans värld i sitt paddockprogram och ni 

kommer att få möta såväl tomtar och troll som skogsarbetare med häst. De kommer 

att utföra tömkörning, tandemridning samt arbete med så kallad långstock. 

19,00 Sveriges Shetlandssällskap – Ponnygalopp       

Fartfylld uppvisning av dagens minsta tävlingsekipage. Alva 10 år och Leah 8 år, 
kommer och visar upp sig 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”, bland annat derby, SM och Skandinaviska Mästerskapen!  
 

19,10 Svenska Welshponny och Cobföreningen & Svenska Connemarasällskapet 

Åkerby Showgrupp kommer under ledning av Johanna Sällberg att visa upp welshar 

och connemaror i en blandning av dans, parkour och annat med mycket drag! 

 



19,30 Svenska Dartmoorsällskapet – Klickerträning med dartmoorhingsten Milou 

Ann-Louise Ryrvik är utbildad klickerinstruktör och har jobbat med miljöträning av djur 
i många år. I paddocken kommer hon och den 10-åriga dartmoorhingsten Stjärnsunds 
Milou att visa hur man kan miljöträna och hanteringsträna med bara belöning. 
 

19,45 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. 

 

20,00 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. 

 


