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Mikaela Lundgren & Herkules
Herkules, född 2005 e. Tagg 1895 u. Delora 
22827 ue. Faxe 1811, är en nordsvensk bruks-
hingst som tränar och tävlar hoppning. Herkules 
är välutbildad i dressyr och vid sidan av ridning-
en är han även tricktränad.

Mikaela Lundgren är i grund och botten skolad 
hoppryttare, men trivs bäst som westernryttare. 
Hon sysslar även lite grand med körning. Hon 
driver Stuteri Brokk utanför Tingsryd.

Mikaela tillbringar dagarna med träningar,  
tävlingar, lektioner med elever och fotografering. 

I maj i år deltog Herkules och Mikaela i Nordsvenskkampen i Billinge i Skåne. De 
startade i klasserna 60 cm och 90 cm. Det slutade med seger i 60 cm-klassen efter 
felfri runda i både grundomgången och omhoppningen.

Dagens uppträdanden

Precisionskörning - Mor & Dotter x 2
Här får vi träffa Yvonne Ahlquist, Rottne 
och hennes dotter Veronica Oswaldsson, 
Lenhovda. Hästarna är stoet Casandra 22792 
och hennes avkomma stoet Carianne 23551.

Casandra är född 1997 e. Sand 1888 u. 
Carisma 22423. Uppfödare är Jerry Freij, 
Rottne och ägare är Yvonne Ahlquist.

Carianne är född 2008 e. Elveligutten 1959  
u. Casandra 22792. Uppfödare och ägare 
Yvonne Ahlquist. Carianne bor hos Veronica 
och där finns också Cariannes stoföl Castelle 
som Veronica äger. Castelle är e. Opus 1860.

Idag kör Yvonne Casandra, och hennes dotter Veronica kör Carianne. Både mor 
och dotter är intresserade av den nordsvenska hästen, som de älskar att köra och 
Veronica brukar också rida Carianne.

Veronica tror hon kan slå sin mamma i dagens precisionskörning, men mamma 
Yvonne tänker med alla medel visa att gammal är äldst och ta hem segern!

Foto: Lovisa Lundgren

41. ROLEX 1937 Deltar i draglagsprovet

Hingst Född 1998 Färg: Ljusbrun, strbls, snp, vtul, vtvbf. 

Uppfödare: Arne Emanuelsson, Nossebro

e. Obelisk 1857 u. Rosetta 22435
e. Faxe 1811 u. Rosita 19723
e. Ising 1536
Ägare: Tobias Sandahl, Tävelsås

42. WELLMAN 1993
Hingst Född 2004 Färg: Isabell, gmg bls, vtul

Uppfödare: Lennart Wiktorsson, Urshult

e. Rolex 1937 u. Lillan 23216
e. Fjell-Jo 1724 u. Lillan 
e. Urban 1792
Ägare: Lennart Wiktorsson, Urshult

40. OPUS 1860 Deltar i draglagsprovet

Hingst Född 1988 Färg: Ljusbrun, vhip, str, snp, vtöl

Uppfödare: Rolf Olsson, Årjäng

e. Centur 1783 u. Isabella 21330
e. Ardal 1695 u. Sally 19938
e. Hedar 1582
Ägare: Wiktoria Lindqvist, Moheda

Deltagande hästar - hingstar
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Uppvidinge Härads Hästavelsförening

Föreningen bildades 1961 och har från start 
fram till 2002 hållit nordsvenska hingstar 
till förfogande. Totalt har 14 högklassiga 
hingstar varit verksamma i föreningen. 

Dessa hingstar är; Helmer 1822, Järpe 1801, 
Åkve 1673, Sand 1888, Mod 1602, Manke 
1601, Ire 1535, Fas 1747, Stjernar 1768, Dan 
1719, Rigel 1654, Tyst 1769, Mall 1835 och 
Mats 1838. 

Att nordsvensken skulle passa in i det moderna skogsbruket var något förening-
ens första ordförande veterinär Stig Breitholtz förespråkade. Under 60-talet var 
han en av grundarna och konstruktörerna bakom Lenhovdavagnen. Med hjälp 
av kusken och hingsthållaren Kjell Eriksson utvecklades vagnen vidare till en för 
dåtiden teknisk avancerad boggivagn med motordriven linkran.
 
Deltagande hästar
Therje 2027 e. Helmer 1822, Dalia 23363 e. Stjärne 1829 ue. Sand 1888 ueue. 
Åkve 1673 ueueue. Manke 1601, Colette 23280 e. Hilmer 1833 eee. Åkve 1673 
eeue. Manke 1601 uuue. Rigel 1654 uuuue. Ire 1535, Hilda 22-09-0077 e. Lipton 
1984, euee. Stjernar 1768 eueue. Fas 1747 uee. Järpe 1801 ueue. Åkve 1673 
ueuue. Manke 1601 uuee. Mats 1838, Hlin 22-09-0080 e. Lundar 1948 ue. Järpe 
1801 och Diana 22784 e. Sand 1888 ue. Åkve 1673 uue. Manke 1601.

forts. Dagens uppträdanden

Jessica Jacobsson & Oden
Oden, född 2004 e. Rolex 1937 u. Stjärna 
22-98-0029 ue. Don 1854, är en nordsvensk 
valack och en riktig allroundhäst.

Jessica och Oden är ett sammansvetsat team 
som gör det mesta tillsammans. De rider, kör 
och tävlar. Det bästa de båda vet är dock att 
träna trick och frihetsdressyr och att åka runt 
och visa upp detta på olika tillställningar. 

De vill inspirera andra till ett roligt sätt att 
umgås och kommunicera med sin häst.

Nottebäcks Djurtransporter 
& Lantbruk AB

 
Nottebäck Tidäng  
360 71 Norrhult

070-202 40 40 

Din däckverkstad i Tingsryd

Däckbyte
Däckhotell
Däckservice

Besöksadress: Lokgatan 14, 362 31, Tingsryd Telefon: 0477-315 80 E-post: dackia-tingsryd@telia.com

Text av Emma Norén och Ulf Magnusson
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forts. Dagens uppträdanden

Eva-Lotte Eliasson och Rasputin
Rasputin född 2000 e. Rapid-Åkve-Manke u. 
Torp-Unsi 22240 elit stofamilj 60, Hultinsson- 
stammen är en svart nordsvensk valack. Uppfö-
dare är Gunvald Hultinsson, Korsberga. 

Eva-Lotte och hennes make Ronny Eliasson 
arrangerar kurser i akademisk ridkonst hemma 
på sin gård i Åkhult, Moheda.  Eva-Lotte, som 
blev väpnare till Birgitta Järnåker 2008 under-
visar en del själv och bedriver även nordsvensk 
avel i liten skala.

Rasputin visades som treåring på hingstpremieringen i Bollerup. Där belönades 
han med 89888=41p. Han blev väl inkörd inför visningen men har sedan dess 
endast körts ett fåtal gånger. Istället har han fått en karriär som ridhäst och är väl 
utbildad inom den akademiska ridkonsten.

Akademisk ridkonst bygger på den gamla stridskonsten från 1600-1700 talet då 
man stred man mot man. Detta krävde en lydig och välutbildad häst. Således har 
varje rörelse en funktion t. ex. PIRUETT: Hästen skulle snabbt kunna vända runt 
och fly vid bakhåll, LEVADE: Hästen skulle kunna resa sig på bakbenen och med 
sin kropp bilda en sköld som skydd, CAPRIOLE: Från levaden hoppa upp i luften 
och samtidigt sparka bakut mot fiender som kom bakifrån.

Färgparad med hästar från Kronobergs län
Den nordsvenska brukshästen är idag en  
fantastisk mångsysslare som passar i de flesta 
sammanhang. En riktig familjehäst som kan klä 
sig i många roller vad det gäller körning och 
ridning, tävling och fritid. 

Vi vill här stolt visa att nordsvensken finns i 
många färger. Något som är viktigt att belysa då 
även det ingår i vårt bevarandearbete. Försvin-
ner vissa anlag idag är de borta för alltid.

De färger som är godkända är: brun, svart, svartbrun, och fux. Godkända anlag 
som kan kombineras med dessa färger är t. ex.  gulanlag, blackanlag och skimmel 
(blå), vilka gör att den nordsvenska färgskalan utökas ytterligare.

Alla godkända färger finns representerade hos nordsvenskar i Kronobergs län. 
Hästarna som deltar i dagens färgparad är: Gåva (svart, katalognr. 1), Nitro 
(brun, katalognr. 35), Uma (fux, katalognr. 11), Tindra (svartbrun, katalognr. 32), 
Silla (gulsvart, katalognr. 30), Polly (gulbrun, katalognr. 27), Lysbläsa (isabell, 
katalognr. 25), Vindsy (musblack, katalognr. 34), Sol-Randi (ljusbrunblack, kata-
lognr. 31) och Vessla-Blåa 22-13-0033 (skimmel, inget katalognr.). 
Vessla-Blåa är född 2013 e. Vrake u. Olivia 22-06-0151. Uppfödare och ägare är 
Gabriella Hildingsson, Kosta.

VAGNAR- 
SELAR
Svensktillverkat  
och import

0721-55 03 63

www.driveout.se
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