
Resultat utställning Hagmyren Hudiksvall 2016-06-26 
arr. Mälardalens Russavelsförening, domare Liselotte Erixon, Märsta 

29 ponnyer visade: 10 guld, 17 silver, 1 brons, 1 ej bedömningsbar 

 

GOTLANDSRUSS 

Klass 1, ettåriga hingstar och valacker 

1. Efraim (30-15-0010) 

mfx h e Micky 544 – Ekslätts Wait 4 Me 4934 e Polar 415 

Uppf. Pernilla Jobs, Leksand. Äg. Maria Bengtsson, Rättvik 

”Välutvecklad, god modell. Vackert huvud, något brett ansatt hals, djup bog och bål, välformat kors. 

Benad till sin storlek, något spända kotor bak, relativt korrekt fram, något marktrång bak. Energisk 

något oelastisk skritt. Lätt trav, spänd för dagen.” 87777=36 poäng, silver 

 

Klass 3, tvååriga hingstar och valacker 

1. Ernst Robinho (30-14-0098) 

sv h e Manicken 567 – Regitze Ernst 4180 e Ernst Springfält 403 

Uppf. & äg. Stuteri Ernst, Klippan. Utst. Elisabeth Eldh, Hudiksvall 

”Välutvecklad, god raskaraktär, ännu svagt utvecklad könskaraktär, något högt hull för dagen. 

Vackert huvud, underhals för dagen, välliggande bog med gott djup, gott djup i bål, välformat kors. 

Något gracil, något tåvid höger fram. Energisk vägvinnande avspänd skritt. Lätt trav med god takt och 

mekanik.” 77788=37 poäng, silver 

 

Klass 5, treåriga hingstar 

1. Nabbens Alfred (30-13-0022) 

ljbr e Gin 638 – Nabbens Fiddeli 4702 e Svedens Hassan 490 

Uppf. & äg. Agnetha Eklund, Sandviken 

”Maskulin, god rastyp och rasprägel, ännu något outvecklad. Något grovt huvud, något grovt ansatt 

hals med god resning, ännu något smal i bringan, bra bogparti, gott djup, välformat något 

muskelfattigt kors. Harmoniskt benad, något marktrång fram. Bogfri energisk skritt. Lätt taktmässig 

trav, mer påskjut önskvärt.” 97787=38 poäng, silver. Bästa unghäst. 

 

Klass 7, 4 – 12-åriga ston som ej fölat 2016 

1. Molly Russ 5357 (30-09-0029) 

br -09 e Pelle-Russ 611 – Mintra 3301 e Intrig 378 

Uppf. & äg. Emelie Andersson, Gnarp 

”God rastyp av större slag. Vackert huvud, lång välformad hals, gott djup, långt välmusklat kors. 

Något gracil, inåtbruten i kota vänster fram. Bogfri avspänd vägvinnande skritt. Taktmässig trav med 

god mekanik.” 88798=40 poäng, guld. Bästa sto, reserv Best In Show. 

2. Isilon Melissë 5575 (30-11-0281) 

sv -11 e Duktig 568 – Jaritza 3873 e Kanel 442 

Uppf. & äg. Jerker Klang, Alfta 

”Feminin, god rastyp av lättare slag. Uttrycksfullt huvud, lång välansatt hals, utmärkt bog med lång 

manke, gott djup, långt något sluttande kors. Finbent, relativt korrekt, något vinkad has. Bogfri 

energisk skritt. Lätt trav, något markbunden bak.” 88788=39 poäng, silver 

  



3. Mira Russ (30-11-0313) 

br -11 e Pelle-Russ 611 – Mintra 3301 e Intrig 378 

Uppf. Emelie Andersson, Gnarp. Äg. Anna-Karin Nilsson, Gnarp 

”Feminin, harmonisk, god rastyp av lättare slag. Vackert huvud, välformad hals, bra bog, gott djup, 

välformat kors. Något gracil med svag hasinskening, tät och tåvid fram, bredspårig bak. Taktmässig 

skritt med god steglängd. Energisk trav, svag mekanik bak.” 88687=37 poäng, silver 

 

Klass 13, fyraåriga och äldre ej godkända hingstar samt treåriga och äldre valacker 

1. Dilbert (30-13-0016) 

br v -11 e Gin 638 – Deniz II 4745 e Niklas 467 

Uppf. & äg. Pernilla Jobs, Leksand 

”Välutvecklad, harmonisk, utmärkt ras- och brukstyp. Vackert huvud, välformad hals, djup bog och 

bål, utmärkt kors. Harmoniskt benad med korta skenor, tåvid vänster fram. Bogfri skritt med god 

takt. Lätt taktmässig trav med gott påskjut, utvecklingsbar.” 98788=40 poäng, guld. Bästa valack. 

2. Russe (30-97-6002) 

br v -97 e Lucifer 414 – Russinett 2433 e Chaplin 261 

Uppf. Carl & Birgitta Cramér, Havdhem. Äg. Therese Forsström, Hudiksvall 

”Långlinjerad med god rasprägel. Vackert huvud, välansatt något rak hals, något brant bog och öppen 

bål, rastypiskt kors. Harmoniskt benad, relativt korrekt. Energisk bogfri skritt. Taktmässig trav med 

god steglängd.” 88888=40 poäng, guld 

3. Mormors Urban (30-12-0134) 

fx v -12 e Allgunnens Uno 518 – Dussinette 4838 e Tomtebos Enoc G 481 

Uppf. Malin Luckman, Lövestad. Äg. Erik Holmqvist, Bollnäs 

”Något kvadratisk, ordinär rastyp, något rå, något högt hull. Uttrycksfullt huvud, välansatt hals med 

god resning, välliggande bog, väl sluten bål, välformat kors. Torrbent, relativt korrekt. Rörlig naturlig 

skritt. Taktmässig trav med god mekanik.” 78888=39 poäng, silver 

4. Kumlaby Räser Rutger (30-10-0040) 

br v -10 e Ernst Ronaldo 580 – Decibelle 4521 e Tyson II 536 

Uppf. Nina Månsson, Ödeshög. Äg. Eva-Jeanette Liljeberg, Bollnäs 

”Maskulin, utmärkt rasprägel med god brukstyp. Vackert huvud, välansatt hals med god längd, något 

kraftig backe, välliggande bog, något öppen bål, välformat kors. Harmoniskt benad från sidan, något 

tåvid fram. Bogfri energisk skritt. Taktmässig energisk trav, något markbunden bak.” 88787=38 

poäng, silver 

5. Blixzten (30-11-0082) 

brsk v -11 e Stig-Helmer 461 – Michen, 30-01-7861 e Grafit 477 

Uppf. Louice Wessling, Hofors. Äg. Camilla Röste, Hudiksvall 

”Harmonisk, god rastyp av mindre slag. Vackert huvud, brett ansatt hals med god längd, välliggande 

bog, något stram i ländryggen, välformat något sluttande kors. Harmoniskt benad med korta skenor, 

något marktrång och tåvid fram. Energisk skritt, stel och markbunden bak. Lätt trav men något 

orytmisk för dagen.” 87777=36 poäng, silver 

 

  



Klass 11, 4 – 12-åriga godkända hingstar 

1. Clip 712 (30-10-0104) 

fx -10 e Chip 538 – Clea Roll 5111 e Munter 326 

Uppf. & äg. Per Ellingsson, Timrå 

”Maskulin, god resning. Uttrycksfullt huvud, något brett ansatt hals med god resning, gott djup, 

något lång länd, välformat kors. Torrbent, väl markerade framknän. Taktmässig skritt, stundtals 

spänd. Lätt luftig trav med gott påskjut.” 88889=41 poäng, guld. Bästa hingst, Best In Show. 

2. Katrinebergs Pardon 702 (30-11-0132) 

ljbr -11 e Parat 451 – Doni Ess 4050 e Julle 298 

Uppf. Malin Ahlgren Enghardt, Vingåker. Äg. Martina & Lisa Gilljam, Enånger 

”Maskulin, långlinjerad, utmärkt rastyp. Uttrycksfullt huvud, lång hals, välformad bog, rastypiskt kors. 

Torrbent, relativt korrekt. Avspänd skritt med god steglängd. Energisk kort trav med svagt påskjut.” 

98887=40 poäng, guld 

3. Tejas Pegasus 636 (30-06-0462) 

br -06 e Tejas Monljus 540 – Hults Pirita 4153 e Pirat Pan 436 

Uppf. & äg. Stuteri Teja, Eskilstuna. Utst. Jerker Klang, Alfta 

”Maskulin, mycket god rastyp. Uttrycksfullt huvud, något kraftig hals med god resning, kraftfull bog, 

gott djup, välformat kors. Något finbent, relativt korrekt. Energisk men kort skritt. Lätt trav med god 

takt.” 88878=39 poäng, silver 

ej placerad Mellanbyns Aragorn 679 (30-07-0972) 

ljbr -07 e Kurant 462 – Garrilina 3856 e Garribaldi 311 

Uppf. & äg. familjen Forsström-Eriksson, Hudiksvall 

”Maskulin, god rastyp. Vackert huvud grovt ansatt mot halsen, lång hals med underhals, välutvecklad 

manke, något lång rygg, kort välformat kors. Reagerar på underlaget i skritt och trav.” 877— 

 

Klass 12, 13-åriga och äldre godkända hingstar 

1. Kålmans Polar J:r 689 (30-01-7794) 

fx -01 e Polar 415 – Busiga Berta 3400 e Herman 266 

Uppf. Pia & Stefan Dalarve, Stånga. Äg. Therese Forsström, Hudiksvall 

”Utmärkt rastyp av lättare slag. Vackert huvud, välformad hals, välliggande bog, rastypiskt kors. 

Torrbent, tät och tåvid fram, instabil bak. Energisk skritt med tillräcklig steglängd. Lätt och energisk 

trav.” 98788=40 poäng, guld 

2. Nordman 569 (30-01-7670) 

sv -01 e Junisorken 484 – Linnéa 2566 e Hubertus 299 

Uppf. Bernt Hägg, Hemse (Lojsta). Äg. Therese Forsström, Hudiksvall 

”Maskulin, god typ. Vackert huvud, något kraftig hals med god resning, djup bog och bål, väl sluten, 

rastypiskt kors. Harmoniskt benad, relativt korrekt fram, något bredspårig bak. Energisk något kort 

skritt. Energisk lätt trav, ej helt rytmisk.” 88877=38 poäng, silver 

 

Bästa unghäst – Nabbens Alfred 

Bästa sto – Molly Russ 5357 

Bästa hingst – Clip 712 

Bästa valack – Dilbert 

Reserv Best In Show – Molly Russ 5357 

Best In Show – Clip 712 



SVENSK RIDPONNY 

Klass 7RP, 4 – 12-åriga ston som ej fölat 2016 

1. Star of Arizona (43-10-1028) 

skm -10 e Power Boy RP 112 – Starbess, 34-87-7417 e Stardust RNF 42 

Uppf. & äg. Emilie Malmberg, Ånge 

”Feminin, harmonisk, något lågställd. Vackert huvud, bra framparti, gott djup, välmusklad överlinje, 

långt något sluttande kors. Harmoniskt benad med korta skenor, tåvid fram, instabil bak. Avspänd 

vägvinnande skritt. Lätt taktmässig trav med bra tryck.” 88799=41 poäng, guld. Bäst i rasen ridponny. 

 

Klass 8RP, 13-åriga ston och äldre som ej fölat 2016 

1. Celica (43-95-0323) 

skm -95 e Kamik Breeze RC 63 – Cialka ox e Espri ox 

Uppf. L & L Holmsten AB, Kivik. Äg. Anette Ljungberg, Hudiksvall 

”Väl bibehållen, god ridponnytyp. Något tungt huvud, välansatt något rak hals, välutvecklad manke, 

något öppen bål, välvinklat något kort kors. Något gracil, knipt under framknä, något svag 

hasinskening, marktrång i övrigt relativt korrekt. Avspänd naturlig skritt med god steglängd. 

Taktmässig ren trav med gott påskjut.” 88788=39 poäng, silver 

 

Klass 12RP, 13-åriga och äldre godkända hingstar 

1. Vitluvens Curbitz RP 119 (43-89-0082) 

isab -89 e Chalif ox – Muston Lepta, SPR 5027/71 e Aalar ox 

Uppf. Toni Hermansson, Kungsör. Äg. Helena Hansson, Jättendal 

”Maskulin, god ridponnymodell, mycket väl bibehållen. Uttrycksfullt huvud, utmärkt framparti, med 

åldern sänkt i ryggen, något kort kors. Torrbent med korta skenor, marktrång och tåvid fram, något 

instabil och vinklad bak. Vägvinnande avspänd skritt. Taktmässig framåtgripande och bärig trav.” 

88799=41 poäng, guld 

 

NEW FORESTPONNY 

 

Klass 8NF, 13-åriga ston och äldre som ej fölat 2016 

1. Ängsgårdens Hazel (34-99-0783) 

sv -99 e Vernons Peeping Tom RNF 114 – Zyrran RNF 1838 e Brozzan RNF 88 

Uppf. Ängsgårdens Stuteri, Hörby. Äg. Anna-Karin Nilsson, Gnarp 

”Feminin, god rastyp av lättare slag med fina linjer. Uttrycksfullt huvud, något brett ansatt hals med 

god resning, välmusklad något brant bog, lång rygg, välmusklat kors. Något knipt under sina 

framknän, tät och tåtrång fram, något instabil bak. Bogfri taktmässig skritt med god steglängd. 

Taktmässig trav, något markbunden bak.” 87787=37 poäng, silver 

 

  



Klass 13NF, fyraåriga och äldre ej godkända hingstar samt treåriga och äldre valacker 

1. Salt’n Pepper (34-02-0942) 

skm v -02 e Belesár RNF 90 – Vesta, 34-84-5981 e Nasser RNF 61 

Uppf. Ellinor Lätth, Österbymo. Äg. Amanda Krans, Bergsjö 

”Något kvadratisk av ordinär rastyp. Något långt huvud med gott uttryck, brett ansatt något rak hals, 

något brant bog, välutvecklad manke, gott djup, långt välutvecklat kors. Välbenad från sidan med 

välmusklad skank, relativt korrekt. Vägvinnande bogfri skritt. Kort trav med svag energi och svagt 

påskjut.” 77887=37 poäng, silver 

 

DARTMOORPONNY 

 

Klass 7DM, 4 – 12-åriga ston som ej fölat 2016 

1. Rana’s Orkidé (40-11-0503) 

br -11 e Stjärnsunds Starden RD 21 – Stjärnsunds Jasmine RD 90 e Boveycombe Banner RD 3 

Uppf. & äg. Annica Johansson, Ullånger 

”Feminin, harmonisk, mycket god rastyp. Vackert huvud, välformad hals, bra bog, gott djup, 

välformat kors. Tillfredsställande benad från sidan, biljarderar i rörelse. Energisk bogfri skritt. 

Taktmässig trav med god mekanik.” 98688=39 poäng, silver. Bäst i rasen dartmoor. 

 

SHETLANDSPONNY 

 

Klass 7SH, 4 – 12-åriga ston som ej fölat 2016 

1. Bonita (38-08-0173) 

sv -08 e Bonzo RS 453 – Melker’s Modesty RS 4337 e Brandij v d Hoorn RS 234 

Uppf. Felicia Bergström, Bygdeå. Äg. Silje Röste, Hudiksvall 

”Långsträckt av lättare slag, svag ras- och könskaraktär. Något långt huvud, lång rak hals, bra bog, 

något grund bål, rastypiskt kors. Något lång underarm, i övrigt benad till sin storlek, betydande tät 

och tåvid fram, marktrång bak. Vägvinnande och avspänd skritt. Taktmässig trav.” 66688=34 poäng, 

brons 

 

Klass 8SH, 13-åriga ston och äldre som ej fölat 2016 

1. Sörbys Sara RS 4629 (38-98-0523) 

fx -98 e Aron RS 218 – Emma RS 1564 e Lockinge Napoleon RS 111 

Uppf. Bo Ivarsson, Vessigebro. Äg. Therese Forsström, Hudiksvall 

”Ordinär rastyp, mer skelett önskvärt. Något långt huvud med små ganascher, välformad hals, 

välmusklad bog med gott djup, något öppen bål, långt sluttande kors. Gracil, obetydligt tåvid fram. 

Taktmässig skritt med god steglängd. Energisk något kort och överilad trav.” 77787=36 poäng, silver 

 

Klass 13SH, fyraåriga och äldre ej godkända hingstar samt treåriga och äldre valacker 

1. John Deer (38-07-0558) 

brbl h -07 e Johannesbergs Noble RS 451 – Broängens St Lucy, 38-97-7009 e Botvid RS 160 

Uppf. Elisabet Olsson, Delsbo. Äg. Lotta Schedin, Enånger 

”Maskulin, god ras- och brukstyp, väl behårad. Vackert huvud, kraftig hals, utmärkt bog, välmusklad 

överlinje och kors. Benad för sin storlek, välmarkerade ledgångar, relativt korrekt. Taktmässig skritt 

med god energi. Lätt rörlig trav.” 88888=40 poäng, guld 



2. Zappa (38-99-1248) 

sv v -99 e Stjärngossen RS 210 – Asso Cindy RS 2574 e Iano RS 149 

Uppf. Cristin Knudsen, Rimbo. Äg. Therese Forsström, Hudiksvall 

”Något kvadratisk av ordinär modell. Uttrycksfullt huvud brett ansatt mot hals, god resning, 

välvinklad bog, gott djup, välformat kors. Harmoniskt benad, något veka kotor, obetydligt tåvid fram, 

marktrång bak. Rörlig skritt, går genom kroppen. Lätt och rörlig trav.” 77798=38 poäng, silver 

3. Gervalds Blixten (38-07-0726) 

br v -07 e Dollman RS 237 – Winnie RS 2619 e Dulex RS 110 

Uppf. Nina Lennström, Klintehamn. Äg. Madelene Eriksson, Iggesund 

”Långsträckt och högställd av ordinär rastyp. Rastypiskt huvud, rak hals med god längd, gott djup, 

välformat något kort kors. Benad till sin storlek, marktrång och tåvid fram, bredspårig bak. 

Taktmässig och energisk skritt. Taktmässig trav med tillräcklig steglängd.” 77688=36 poäng, silver 

 

Klass 12SH, 13-åriga och äldre godkända hingstar 

1. Skattens Crater RS 618 (38-07-0150) 

sv -07 e Skattens Crut RS 330 – Björklundas Jasmine RS 5179 e Furunäs Fernando RS 258 

Uppf. Anneli & Fredrik Jedenius, Skepplanda. Äg. Malin Gustavsson, Hudiksvall 

”Maskulin av utmärkt rastyp och profil. Mycket vackert huvud, utmärkt framparti, gott djup, utmärkt 

kors. Harmoniskt benad med korta skenor, obetydligt tåvid höger fram. Oelastisk och spänd skritt för 

dagen. Taktmässig trav med gott påskjut, något spänd.” 99878=41 poäng, guld. Bäst i rasen shetland, 

Dagens Bästa Ponny. 

 

Bäst i rasen ridponny – Star of Arizona 

Bäst i rasen new forest – ingen kvalificerad 

Bäst i rasen dartmoor – Rana’s Orkidé 

Bäst i rasen shetland – Skattens Crater RS 618 

Dagens Bästa Ponny – Skattens Crater RS 618 


