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Förord
På initiativ av dåvarande ordföranden i ASVH, Ingrid Karlsson, påbörjades 2008 en sammanställning
av uppgifter om vinnare av Riksutställning för 3-årsston. Det blev Eva Nickesson som med intresse,
engagemang och kunskaper tog sig an uppdraget.
Riksutställningen för 3-åriga ston har sedan starten på Elmia 1970 genomförts på något olika sätt men
ändå haft samma mål och syfte: att ta fram årgångens bästa 3-åriga ston och belöna dem och deras
duktiga uppfödare. I år, 2010, är det 40-årsjubileum för Riksutställningen. Det är med stor glädje som
ASVH nu kan presentera detta unika bild- och textmaterial om 40 års Riksston för sina medlemmar
och andra intresserade.
Modern teknik gör det möjligt att förmedla materialet till många - vi har valt att göra det som en webbkatalog. Vår förhoppning är att det ska vara lätt att bläddra och hitta i katalogen. En extra finess är
att med ett enkelt "klick" på varje stos namn länkas man direkt vidare till stoets blup-sida där det går
lätt att följa hennes avkommor i flera generationer. Finns det ett intresse kan även en tryckt version
komma att tas fram för försäljning.
ASVH framför ett stort tack till Eva Nickesson för hennes arbete, till de fotografer som ställt
bildmaterial till förfogande och till Ebba Leandersson för bildredigering och layout.
Vi önskar alla läsare mycket nöje och ett framgångsrikt avelsår 2010!

ASVH, mars 2010
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Bakgrund till ASVHs riksutställning för treåriga diplomston
Redan från starten 1928 arbetade Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen (ASVH) för att
avelsdjur och unghästar skulle visas på utställningar. Ofta hölls dessa på Flyinge i Skåne men även
andra orter och landskap nämns i protokollen. I slutet av 1950-talet blev Rosenlundsfältet i Jönköping
ett centrum för mässor inom vad som i dag kallas de gröna näringarna. Från 1961 heter
organisationen Elmia och Avelsföreningen blev en årlig deltagare i Jord- och Skogsbruksmässorna.
Mest uppmärksamhet fick de 3-åriga hästarna där ston och valacker visades i skilda klasser. År 1970
blev utställningen för 3-åriga ston en Riksutställning dit varje län fick skicka representanter, antalet per
län avspeglade i vis mån uppfödningens storlek och kvalité. Benämningen Elmia-sto är fortfarande ett
begrepp trots att sista riksutställning där hölls 1998. Numera äger den rum på Strömsholm i juni i
samband med Strömsholmstävlingarna.
Från början var domarna vid dessa riksutställningar, med några få undantag, ordförande eller
ledamöter i hingstpremieringsnämnderna i de tre södra premieringsområdena. Numera är det
ledamöter i avelsvärderingsnämnden varmblod (AVN) som får uppdraget.
Valackerna valdes ut på de visningsplatser där den svenska armén (under perioden 1883 till 1976)
samt den schweiziska armén (1948-1972) årligen köpte remonter. När den svenska arméns
remonteringsnämnd avskaffades 1955 åtog sig Avelsföreningen att göra upphandlingen på uppdrag
av dåvarande Kungliga Arméförvaltningen, från 1968 Försvarets materielverk. Den nybildade
”Stiftelsen för Ackordhästorganisationens Bevarande” och Avelsföreningen övertog rollen som
uppköpare 1976. Från 1991 visades valackerna i Falsterbo i samband med de internationella
ryttartävlingarna i juli, sista utställningen i denna form hölls 1994.

Familjen Barkevall har fotograferat sin samling av ASVHs statyetter. Tre av statyetterna fick de när stona Carmona, Convallaria
och Cavaletti blev Riksstovinnare. Den fjärde statyetten fick familjen för valacken Cavalcanti, en helbror till Cavaletti och
Cavalotti 664.

ASVH:s statyett
En glaspjäs som har Avelsföreningens stora logo ”Sto med föl” ingraverad. Statyetten togs fram under
dr Arvid Aaby-Ericssons ordförandetid (1949-1966) för att vara hederspris, både vid utställningar och
till förtjänta personer. Statyetterna gjordes på Kosta, möjligen även andra Småländska glasbruk, och
har på grund av den höga tillverkningskostnaden numer ersatts av andra glasföremål.
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Kungakannan (till vänster) och Hornsundspokalen (till höger) fotograferade av Lars Nickesson.

Kungakannan
Kannan är ursprungligen skänkt av Oscar II, därav namnet Kungakannan. Vid 1901 års hästutställning
i Stockholm överlämnades den till kapten Carl Gustav Bredberg som tack för dennes insatser inom
den svenska hästaveln. Bredberg var ledamot i Kungliga Lantbruksakademien och under 1800-talets
sista årtionden premieringsledamot i Stockholms län. Själv främst verksam som ardenneruppfödare på
gårdarna Berga och Bogesund.
Vid Avelsföreningens 50-årsjubileum 1978 donerade fru Ruth Brenner släktklenoden till föreningen
med orden: ”Må denna kanna även i fortsättningen glädja och stimulera svensk hästavel. Mottag den
som ett vandringspris, uppsatt för att årligen överlämnas till uppfödaren av landets bästa, visade 3åriga sto”. C G Bredberg var Ruth Brenners mormorsbror.
Sedan 2002 utdelas Kungakannan till ”Bästa 3-åriga gångartssto”. Tidigare fick ägaren till vinnande
sto ha hederspriset i sitt hem under ett år. Numer presenteras den för vinnaren, men förvaras av
ASVH.

Hornsundspokalen
Vandringspriset Hornsundspokalen som tilldelas ”Bästa 3-åriga hoppsto” skänktes till ASVH år 2002
av fru Madeleine Bratt, numer med efternamnet Mörner.
Pokalen har tidigare tillhört hennes styvfar Conrad Ekman på Bjärka-Säby i Östergötland.
På pokalens fot står ”Hultsbruks Hederspris länslantbruksmötet i Skänninge 1929”.
Conrad Ekmans far Oscar Ekman hade ardenneruppfödning i stor skala på Bjärka-Säby och deltog
med flera hästar i den stora och välbesökta Skänninge-utställningen. Bland annat vann hans hingst
Goufoy 4480 ardennerhingstarnas avkommeklass.
Hornsundspokalen presenteras för vinnaren, men förvaras av ASVH.

Vinnarna från Riksstoutställningarna åren 1970 till 2009 presenteras i bild och text, totalt rör det sig om
52 ston. Uppgifterna om dem sträcker sig fram till och med december 2008, med undantag för 2009
års vinnare.
Källor: Facktidskrifterna Hästen och Ridsport, ASVH:s Årsberättelser och Årsböcker, Riksstambok för
Svenska Varmblodiga Hästen, ”Blå boken” dvs den årliga publikationen ”Hästpremieringen” som 1986
fick titeln ”Hästavel”, ASVH:s kansli och Blup-sida, representanter för Elmia och Avelsföreningen för
Svenska Ardennerhästen samt ett stort antal hjälpsamma personer med mer eller mindre gott minne.
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Fotograf Rune Karlsson

Vinnare Riksstoutställningen 1970

ASVH:s statyett till
VARIETTE (23) 8007, brun 164 cm (4 år) e Vagabond 433 u Efrodite 6211 e Frondeur 333 u
Edelweiss 5530 e Heinfried 206 - Eros - Schotte - Cyrus - Colinor II - Erlkönig - Gardi - Junior.
Ägare och uppfödare Ingvar Henriksson, Hemmestorp, Staffanstorp.
Domarkritiken löd “högelegant, storlinjerad, djup med korrekta bra rörelser”.
Variette var uttagen i Malmöhus län. Hon fick diplom vid 3-årspremieringen på Flyinge där hon gick
etta i ringen och tilldelades G af Peterséns hederspris. Genom sin mor var hon halvsyster till
hingstarna Chagall 455, Ibsen 526 och Vageur DH 210. I aveln lämnade hon 14 föl mellan åren 19711991. Fyra döttrar har satts i aveln, en av dem har även placeringar i medelsvår dressyr, och en son
har exporterats till Västtyskland.
Variette fick ASVH:s förärvningsplakett och avelsvärdebokstav A 1987.
(2008)

Riksutställningen hölls på Elmia den 4-7 juni i samband med den internationella Jordbruksmässan som invigdes av
jordbruksminister Ingemund Bengtsson i närvaro av kung Gustaf VI Adolf och länets landhövding Sven af Geijerstam. I
hästparaden som därefter intog visningsringen deltog hingstarna Cecil 453, Cyrano 457 och Parnass 468.
Domarnämnden bestod av Olof Kjellander, Bengt Blomquist och Herman Friedländer.
Utställningshästarna visades i skritt och trav vid hand, både enskilt och på ring. I klassen för 3-åriga ston deltog 14 från åtta län
som under våren tagits ut vid 3-årspremiering eller annan mönstring och som nu representerade sina hemlän. Stona som var av
något varierande kvalité rangerades och gavs muntliga omdömen.
I klassen för 3-åriga valacker till salu visades 17 som valts ut vid vårens remontuppköp. Som etta sattes val e Unikum 429 e
Toccata 6330 e Tokajer 240, uppf/äg Torsten Hansson, Lilla Harrie, som såldes till Danmark. På plats fanns köpare från sju
nationer och flera av de visade valackerna gick på export till USA och Schweiz.
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Fotograf Rune Karlsson

Vinnare Riksstoutställningen 1971

ASVH:s statyett till
MISS KENDA (F. 4) 8292, brun 162 cm (4 år) e Vagabond 433 u Makenda e Magnat 383 u Ganzy
5018 e Hamlet - Onkel 182 - Largo 144 - Goldring II - Mormone - Nelusko - Notabene - Hofing - Troncais xx Judan - Güstrow - Nord - Y Aaronides.
Uppfödare Sture Bengtssons stärbhus, Gränsgård, Marieholm. Ägare Jan-Eric Bengtsson, Gränsgård,
Marieholm.
Domarkritiken löd ”utmärkt ridhästmodell, vacker figur och utmärkt gång”.
Miss Kenda var uttagen i Malmöhus län. Hon fick diplom vid 3-årspremieringen på Flyinge där hon
gick etta i ringen och tilldelades G af Peterséns hederspris. I aveln lämnade hon fem föl mellan åren
1972-1976. Två döttrar har blivit stambokförda och en avkomma har placeringar i medelsvår
hoppning.
Miss Kenda dog 1981 och var då B-premierad.
(2008)

Riksutställningen hölls på Elmia den 3-6 juni i samband med den internationella Fackmässan för Skog, Entreprenör och
Trädgård. Domarnämnden bestod av Olof Kjellander, Bengt Blomquist och Herman Friedländer.
Utställningshästarna visades i skritt och trav vid hand, både enskilt och på ring. I klassen för 3-åriga ston deltog 24 från 12 län
som under våren tagits ut vid 3-årpremiering eller annan mönstring och som nu representerade sina hemlän. De rangerades i
tre klasser. Av de sju som placerades i klass I var sex från Skåne.
I klassen för 3-åriga valacker till salu visades 16 som valts ut vid vårens remontuppköp. Som etta sattes val e Lansiär 377 u
Barona 6897 e Helmuth 350, uppf Ragnar Engvald, Ystad. Vinnaren stannade i landet men fyra av valackerna såldes till
Schweiz och minst tre gick till Storbritannien.
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Fotograf Arne Eilert

Vinnare Riksstoutställningen 1972

ASVH:s statyett till
CARMONA (20) 8781, brun 166 cm (4 år) e Pompe 401 u Carmensita 6595 e Hanau 346 u Concordia
3891 e Tröste Dich - Sieger - Corsänger - Carolus - Oliphant - Graman.
Ägare och uppfödare Mari-Ann och Håkan Barkevall, Öbbestorps gård, Ljungbyholm
Domarkritiken löd ”sto av internationellt format med smidiga rörelser i skritt och trav”.
Carmona var uttagen i Kalmar län men visad vid 3-årspremieringen på Flyinge där hon fick diplom och
gick etta i ringen. I aveln lämnade hon 16 föl mellan åren 1973-1988, bland dem ett överlevande
tvillingpar. Nio döttrar har satts i aveln, samtliga utom ett hade fått diplom vid 3-årspremiering. Två
söner har placeringar i medelsvår dressyr och två har exporterats, till Italien respektive Västtyskland.
Carmona dog 1990. Hon fick ASVH:s förärvningsplakett 1985 och avelsvärdebokstav Elit 1990. (2008)

Riksutställningen hölls på Elmia den 8-11 juni i samband med den internationella Lantbruksmässan. Domarnämnden bestod av
Bengt Blomquist, Olof Kjellander och Herman Friedländer. Utställningshästarna visades i skritt och trav vid hand, både enskilt
och på ring. I klassen för 3-åriga ston deltog 25 från 13 län som under våren tagits ut vid 3-årpremiering eller annan mönstring
och som nu representerade sina hemlän.
I klassen för 3-åriga valacker till salu visades 17 som valts ut vid vårens remontuppköp. Som etta sattes val e Lansiär 377 u
Efrodite 6211 e Frondeur 333, uppf Ingvar Henriksson, Staffanstorp, äg Evert Persson, Eslöv. Under helgen såldes 14 av de
visade, fyra av dem gick till Schweiz, två till Norge, en till Mexico och en till hovstallet i Stockholm.
Andra hästinslag under mässan var Föreningen Nordsvenska Hästen som höll sina årliga ”Hästdagar med dragprov”, samt
visningar av arabiska fullblod och ardenner.
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Fotograf okänd

Vinnare Riksstoutställningen 1973

ASVH:s statyett till
CONVALLARIA (20) 10388, fux 165 cm (6 år) e Idealist 356 u Caravalla 6414 e Hanau 346 u
Concordia 3891 e Tröste Dich - Sieger - Corsänger - Carolus - Oliphant - Graman.
Ägare och uppfödare Mari-Ann och Håkan Barkevall, Öbbestorps stuteri, Ljungbyholm.
Convallaria fick exteriörpoängen 99999=45* och domarkritiken ”utpräglad feminin typ med tillräckligt
stora linjer, bålen harmonierar väl med extremiteterna. Rörelserna är fria, vägvinnande och energiska”.
Convallaria var uttagen i Kalmar län men visad vid 3-årspremieringen på Flyinge där hon fick diplom
och gick tvåa i ringen. Hon var nära släkt med fjolårsvinnaren Carmona. I aveln lämnade hon sju föl
mellan åren 1976-1984, bland dem avelshingsten Collin 633. Fyra döttrar sattes i aveln i Sverige, en
av dem exporterades senare till USA. Convallaria dog 1984 och fick avelsvärdebokstav Elit postumt
1990.
(2008)
* delpoäng för; typ - harmoni - bål, huvud, hals - extremiteter - gång

Riksutställningen hölls på Elmia den 1-3 juni i samband med den internationella Lantbruksmässan. Domarnämnden bestod av
Bengt Blomquist, Olof Kjellander och Herman Friedländer. För första gången användes siffror i bedömningsprotokollen där fem
bedömningspunkter gav maximalt 50 poäng. Utställningshästarna visades i skritt och trav vid hand, både enskilt och på ring.
I klassen för 3-åriga ston deltog 25 från 14 län som under våren tagits ut vid 3-årspremiering eller annan mönstring och som nu
representerade sina hemlän.
I klassen för 3-åriga valacker till salu visades 15 som valts ut vid vårens remontuppköp. Samtliga såldes i samband med
utställningen och ettan, val e Cecil 453 u Carmenzita 7622 e Cosmos xx, uppf Lennart Andersson, Rolfstorp, äg Erik Andersson,
Varberg, gick till Mexico. Två såldes till Storbritannien, sju till Arméns Ridskola Strömsholm och K 1, och fem till svenska
privatpersoner.
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Fotograf Rune Karlsson

Vinnare Riksstoutställningen 1974

ASVH:s statyett till
ZORRI (5) 9568, fux 166 cm (4 år) e Gaspari 340 u Zorba 8014 e Magnat 383 u Heres 5980 e
Hurricane xx - Eros - Kastor 132 - Couleur - Regulus - Le Cygne xx - Walton xx - Illinois - Lord Major - Mastif Ypsilanti.

Ägare och uppfödare Johan Johannsen, Flyinge nr 4, Södra Sandby.
Zorri fick 44 exteriörpoäng och domarkritiken ”utmärkt typ med bra hals och manke. Korrekt, djup med
mycket goda rörelser”.
Zorri var uttagen i Malmöhus län. Hon fick diplom vid 3-årspremieringen på Flyinge där gick hon etta i
ringen och tilldelades G af Peterséns hederspris. Zorri tävlades i hoppning med placering i lätt klass. I
aveln lämnade hon nio föl mellan åren 1975-1985. De båda döttrarna har satts i aveln, av dem har
Noblesse 22666 även tävlat i dressyr. Sex av de sju sönerna exporterades, fyra till Danmark och två
till USA.
Zorri dog 1985 och var då B premierad.
(2008)

Riksutställningen hölls på Elmia den 8-11 juni i samband med den internationella Lantbruksmässan. Under uppvisningarna där
hästar av ett flertal raser deltog uppmärksammades att det svenska premieringsväsendet firade 100-årsjubileum.
Domarnämnden bestod av Olof Kjellander, Bengt Blomquist och Herman Friedländer. Utställningshästarna visades i skritt och
trav vid hand, både enskilt och på ring. I klassen för 3-åriga ston deltog 24 från 13 län som under våren tagits ut vid 3årspremiering eller annan mönstring och som nu representerade sina hemlän. Kvalitén var jämnare än året innan, men enligt
domarna var alla inte tillräckligt tränade för uppgiften. I klassen för 3-åriga valacker till salu visades 13 som valts ut vid vårens
remontuppköp. Som etta sattes val e Sombrero 411 u Ukina 8059 e Unikum 429, uppf/äg Åke Turesson, Dalby. Alla utom tre
såldes inom landet.

Sida 11

Riksstovinnare genom tiderna

Fotograf Joja Lewenhaupt

Vinnare Riksstoutställningen 1975

ASVH:s statyett till
ERBFIN (34) 10303, fux 156 cm (4 år) e Ceylon 454 u Erbgräfin 8374 e Varolio 263 u Erbfürstin 5452
e Niger 177 - Largo 144 - Attino - Erbfeind x - Blumenhändler - Phoenix.
Uppfödare Fritz Bjerstedt, Gyetorp, Gualöv. Ägare Bo Jönsson, Lönebostället, Simrishamn.
Erbfin fick 42 exteriörpoäng och domarkritiken ”solid individ med bra skelett och framåtgripande
spänstiga rörelser i skritt och trav”.
Erbfin var uttagen i Kristianstads län och fick diplom vid 3-årspremieringen i Hässleholm. I aveln
lämnade hon åtta föl mellan åren 1976-1985. En av hennes två döttrar har satts i aveln. Erbfin dog
1985 i samband med fölning och var då B premierad.
(2008)

Riksutställningen hölls på Elmia den 8-11 juni i samband med mässan Scandinavian Game Fair. Domarnämnd bestod av Kurt
Graaf (ordf), Herman Friedländer, Olof Kjellander och Bengt Blomquist.
Utställningshästarna visades i skritt och trav vid hand, både enskilt och på ring. I klassen för 3-åriga ston deltog 31 från 15 län
som under våren tagits ut vid 3-årspremiering eller annan mönstring och som nu representerade sina hemlän. Prisutdelare var
fru Elisabeth Aaby-Ericsson.
I klassen för valacker till salu visades tio 3-åringar och en 4-åring som valts ut vid vårens remontuppköp. Som etta sattes val e
Sombrero 411 u Gansi 8148 e Gaspari 340, uppf Göte Andersson, Tvååker, ägare Sigvard Larsson, Rolfstorp, som senare
exporterades till Storbritannien. Samtliga valacker såldes under helgen.
I samband med utställningen utdelade kung Carl XVI Gustaf kommendörstecknet av Nordstjärneorden till dr Fritz Schilke,
ordförande i tyska Trakehnerförbundet, för hans personliga insatser för den svenska varmblodiga aveln.
I uppvisningarna på stora arenan deltog Smålands husarer och Jönköpings Fältrittklubb samt ponnyer av fem olika raser.
Körningen representerades av ett fyrspann med Bengt Blomquist på kuskbocken och av Ragnar Palmér med ardennerhingstar i
tandem.
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Fotograf Joja Lewenhaupt

Vinnare Riksstoutställningen 1976

ASVH:s statyett till
NORMA 10898, fux 160 cm (4 år) e Nepal 390 u Niva 7524 e Immer 359 u Nina 6694 e Afghan 277 Odeon 180 - Niger 177 - Temible xx - Ruster - Schottland - Königspage - Minnesang - Flacon - Adeptus xx Julianus - Flies.

Uppfödare Lisbeth och Bengt Enberg, Runnbäcken, Nykvarn. Ägare Bertil Sonesson, Ornakärr,
Höganäs.
Norma fick 40 exteriörpoäng och domarkritiken ”högklassigt sto, feminint, elegant. Djup med väl
markerad manke och naturlig resning. Rättställd med regelbundna, vägvinnande rörelser.”
Norma var uttagen i Malmöhus län och fick diplom vid 3-årspremieringen på Flyinge. I aveln lämnade
hon 14 föl mellan åren 1977-1996, bland dem avelshingsten Navarino 924 (exp Schweiz). Nivea
13266, en av fyra döttrar som används i aveln, har fått Elit. Två avkommor har placeringar i medelsvår
hoppning och två i medelsvår dressyr, en av de sistnämnda har exporterats till USA.
Norma dog 1997. Hon fick ASVH:s förärvningsplakett och avelsvärdebokstav Elit 1989.
(2008)
Riksutställningen hölls på Elmia den 12-13 juni i samband med den internationella Lantbruksmässan. Publikintresset var stort
och visningsringen var packad med åskådare under både bedömningar och uppvisningar. I domarnämnden ingick Olof
Kjellander och Bengt Blomquist.
Utställningshästarna visades i skritt och trav vid hand, både enskilt och på ring. I klassen för 3-åriga ston deltog 33 från 12 län
som under våren tagits ut vid 3-årspremiering eller annan mönstring och som nu representerade sina hemlän.
I klassen för valacker till salu visades 12 som valts ut vid remontuppköpen som från och med detta år helt övergått i civil regi.
Som etta sattes val e Cosmos xx u Monica 6127 e Volfram 274, uppf/äg Malte Sonesson, Ödåkra. Andra hästinslag på Elmia
var utställningar av ardenner och fjordhästar. Under helgen anordnade ASVH en festmiddag som avslutades med information
och debatt i aktuella avelsfrågor.
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Fotograf Joja Lewenhaupt

Vinnare Riksstoutställningen 1977

ASVH:s statyett till
ROBERTA (35) 12272, mörkfux 165 cm (5 år) e Ciceron 456 u Sinette 7500 e Ouvertyr 397 u Mary
5286 e Ural 253 - Kyffhäuser - Svante - Pikör - Alsund - Cyveton - Galant - Eolus.
Uppfödare Willy Lönberg, Hemse. Ägare Eva Mustad, Gröninge gård, Kungsbacka.
Roberta fick 43 exteriörpoäng och domarkritiken ”långlinjerad, ädel, korrekt med mycket goda rörelser
i skritt och trav”.
Roberta var uttagen i Hallands län och fick senare diplom vid 3-årspremieringen i Falkenberg. I aveln
lämnade hon två föl åren 1979 och 1980. Hon tävlades därefter i dressyr med placeringar i medelsvår
klass. Roberta stambokfördes 1979 och var B premierad.
(2008)

Riksutställningen hölls på Axevalla travbana den 17-19 juni i samband med Hästens Dag i Skaraborgs län med anledning av att
”Föreningen till den Ädla Hästavelns förbättrande i Skaraborgs län” firade sitt 125-årsjubileum. Domarnämnden bestod av Bengt
Blomquist, Olof Kjellander och Carl Gustaf Indebetou. I klassen för 3-åriga ston deltog 30 som under våren tagits ut vid 3årspremiering eller annan mönstring och som nu representerade sina hemlän. Stona visades i skritt och trav vid hand, både
enskilt och på ring. Årgången ansågs vara ovanligt jämn, fyra ston fick toppoängen 43 och arton fick 40 poäng eller mer.
I det strålande sommarvädret fick närmare 5 000 åskådare se ett 20-tal ras- och ryttarföreningar delta i utställnings-,
uppvisnings- och tävlingsklasser. Bland inslagen fanns duellhoppning för ponnyekipage, arabgalopp och Nils Gyllensvaans
åttaspann med Bengt Blomquist vid tömmarna.
En grupp utvalda valacker till salu visades vid Scandinavian Game Fair på Elmia den 6-8 maj. Som etta sattes val e Utrillo 432 u
Concordia 6509 e Magnat 383, uppf/äg Jan Breisner, Svedala, som såldes till Åke Hultberg, Fristad. Tre av deltagarna gick på
export, övriga såldes inom landet.
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Riksstovinnare genom tiderna

Fotograf Arne Eilert

Vinnare Riksstoutställningen 1978

Kungakannan till
SANDRA (F. 2) 12201, brun 164 cm (4 år) e Cosmos xx u Stella 7416 e Biarritz 294 u Denise 5960 e
Varolio 263 - Largo 144 - Althof - Schwabenstreich - Khedive - Kinos - Noster - Vogel ll - Wardermarske xx - Y
Boradil - Torraldo.

Ägare och uppfödare Erik Nilsson, Örsholms gård, Moheda.
Sandra fick 46 exteriörpoäng och domarkritiken ”utmärkt typ, djup, lågbent, utmärkta rörelser”.
Sandra var uttagen i Kronobergs län och var helsyster till hingsten Jasper 550. I aveln lämnade hon
13 föl mellan åren 1979 -1999, bland dem hingstarna Royal 724 och Saxon 857. Samtliga fyra döttrar
har satts i aveln och en av dem fick diplom vid 3-årspremiering. Genom dottern Sandy 15185 (Elit) är
Sandra mormor till Sandeman som har placeringar i svår klass dressyr.
Sandra fick ASVH:s förärvningsplakett och avelsvärdebokstav Elit 1991.
(2008)

Riksutställningen hölls på Elmia den 2-3 juni och var en del av ASVH:s 50-årsjubileum som även firades med middag i
Elmiarestaurangen. Bland de ca 300 gästerna fanns tillresta från Schweiz, Tyskland, Irland och de nordiska länderna. Vid
uppvisningarna den 3 juni var kungaparet på plats och kung Carl XVI Gustaf delade ut det nyinstiftade vandringspriset
Kungakannan till ”Bästa 3-åriga sto”. Pokalen kördes in på banan av donatorn fru Ruth Brenner med hingsten O’den 580
framför en dog-cart.
Utställningshästarna visades i skritt och trav vid hand, både enskilt och på ring. I klassen deltog 24 ston som under våren tagits
ut vid 3-årspremiering eller annan mönstring och som nu representerade sina hemlän. Domarnämnden bestod av Olof
Kjellander, Carl Gustaf Indebetou och Lennart Ljungstorp.
I klassen för valacker till salu som valts ut vid vårens uppköp visades elva 3-åringar och fem 4-åringar. Domarna Bengt
Blomquist, Knut Odh och vet Lennart Olsson satte val e Ivigtut 496 u Varina 8659 e Vagabond 433, uppf Sven Larsson,
Trelleborg, äg Hans-Göran Persson, Trelleborg främst.
Andra inslag i jubileumsprogrammet var hingstparad, visning av stofamiljer, spannkörning, Stävie lantliga ryttarförenings
avdelningsridning, Göta artilleriregementes visning av hästdragen kanon samt kadrilj av den svenska dressyreliten.
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Riksstovinnare genom tiderna

Fotograf Maria Cidh

Vinnare Riksstoutställningen 1979

Kungakannan till
FALSETT (69) 12670, brun 166 cm (4 år) e Falstaff 474 u Lisette 8749 e Immer 359 u Liselott 7751 e
Lansiär 377 - Daffodil 307 - Lux 154 - Avepal - Foundling xx - Notar - Nadick - Volrad - Wilms - Norfolk - Plenipo
I.

Ägare och uppfödare Karl-Anders Olsson, Olsgård, Fjälkinge.
Falsett fick exteriörpoängen 1099910=47* och domarkritiken ”elegant profil, vackert huvud och hals
och utmärkt överlinje. En gång som man vill ha - skritt och trav en fägnad för ögat”.
Falsett var uttagen i Kristianstads län och fick diplom vid 3-årspremiering i Hässleholm. I aveln
lämnade hon sju levande föl mellan åren 1980-1990, bland dem hingstarna Brilliant 663 och Refaat
783. Hennes tre döttrar sattes i aveln, alla med diplom från 3-årspremiering. 1990 upprepade
Edelweiss moderns bedrift och vann Riksutställningen.
Falsett dog 1990 i samband med fölning och fick avelsvärdebokstav Elit postumt året därpå. (2008)
* typ - huvud/hals/bål - extremiteter - gång - harmoni och helhetsintryck

Riksutställningen hölls på Elmia den 10 juni i samband med Skogsmässan. I publiken fanns bland andra en busslast tillresta
schweizare. Domarnämnden bestod av Bengt Blomquist, Olof Kjellander och Lennart Ljungstorp. Utställningshästarna visades i
skritt och trav vid hand, både enskilt och på ring. I klassen för 3-åriga ston visades 31 som under våren tagits ut vid 3årspremiering eller annan mönstring och som nu representerade sina hemlän. Samtliga ston fick minst 40 poäng, och fem av
dem 43 p eller mer. Kungakannan överlämnades av överste P Mange, Schweiz i sällskap av donatorn fru Ruth Brenner.
I klassen för valacker till salu som valts ut vid vårens uppköp visades nio 3-åringar och en 4-åring. Som etta sattes val e
Furidant 500 u Carina 6362 e Frondeur 333, uppf Harry Bengtsson, Floby, äg Hans-Walter Persson, Trelleborg, som senare
exporterades till USA. Domare var Bengt Blomquist, Olof Kjellander samt veterinär Lennart Olsson. Andra hästinslag under
helgen var Svenska Fjordhästföreningens utställning av 3-åriga ston, avelshingstar och draglagsprov.
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Riksstovinnare genom tiderna

Fotograf Maria Cidh

Vinnare Riksstoutställningen 1980

Kungakannan till
CAVALETTI (20) 13189, fux 161 cm (4 år) e Sombrero 411 u Cavalcade 10387 e Ceylon 454 u
Caravalla 6414 e Hanau 346 - Tröste Dich - Sieger - Corsänger - Carolus - Oliphant - Graman.
Ägare och uppfödare Mari-Ann och Håkan Barkevall, Öbbestorp stuteri, Ljungbyholm.
Cavaletti fick exteriörpoängen 9971010 =45* och stod enligt domarna i en klass för sig, i kritiken
nämndes ”ett formfulländat sto med strålande gång”.
Cavaletti var uttagen i Kalmar län och fick diplom vid 3-årspremieringen i Ålem. Hon var helsyster till
hingsten Cavalotti 664 och det tredje stoet från Mari-Ann och Håkan Barkevalls uppfödning som gick
etta vid Riksutställningen. I aveln lämnade hon nio föl mellan åren 1981-1990. Av de åtta som
uppnådde vuxen ålder har en exporterats till USA och tre döttrar har satts i aveln.
Cavalietti höjdes 1989 till avelsvärdebokstav A.
(2008)
* typ - huvud/hals/bål - extremiteter - skritt - trav

Riksutställningen hölls på Elmia den 6-7 juni i samband med den internationella Lantbruksmässan. Domarnämnden bestod av
Bengt Blomquist, Lennart Ljungstorp och Olof Kjellander. Från och med nu användes dagens 50 poängskala med delpoäng
enligt ovan. Utställningshästarna visades i skritt och trav vid hand, både enskilt och på ring. I klassen för 3-åriga ston visades 31
som under våren tagits ut vid 3-årspremiering eller annan mönstring och som nu representerade sina hemlän. Fem ston med 43
p blev likaplacerade tvåor och samtliga utom tre fick 40 poäng eller mer. Kungakannan överlämnades av donatorn fru Ruth
Brenner.
I klassen för valacker till salu som valts ut vid vårens uppköp visades elva 3-åringar. Som etta sattes val e Gibraltar 491 u La
Botte 11177 e Pegasus 424, uppf/äg Sture och Ulla Karin Fredriksson, Brålanda, som senare exporterades till Västtyskland.
Andra hästinslag under helgen var Ridsports- och Ponnyallsvenskans finaler, nationella körtävlingar samt utställningar av
ardenner och fjordhäst.
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Riksstovinnare genom tiderna

Fotograf Arne Eilert

Vinnare Riksstoutställningen 1981

Kungakannan till
KOTILJONG (32) 13577, mörkbrun 169 cm (4 år) e Hartung 501 u Tarantella 9143 e Jovial 369 u
Tango 8335 e Utrillo 432 - Humboldt 261 - Celsius 301 - Husar - Bridge - Jauer - Nitro - Voyant - Saunterer.
Ägare och uppfödare Hans-Göran Persson, Högalid, Trelleborg.
Kotiljong fick exteriörpoängen 998109=45 och domarkritiken ”utmärkt rastyp, välbenad med glänsande
rörelser, bra skick och väl visad”.
Kotiljong var uttagen i Malmöhus län. Hon fick diplom vid 3-årspremieringen på Flyinge där hon gick
etta i ringen och tilldelades G af Peterséns hederspris. I aveln lämnade hon 15 föl mellan åren 19822000. Tio döttrar har satts i aveln, tre av dem har diplom från 3-årspremiering. Genom dottern
Mazurka 24021 (Elit) är Kotiljong mormor till hingsten Hip Hop 1045. Fem avkommor har placeringar i
medelsvår hoppning, och en son har exporterats till Danmark.
Kotiljong fick avelsvärdebokstav Elit samt familjen Tatis Anderssons hederspris 1997.
(2008)

Riksutställningen hölls på Elmia den 10-14 juni i samband med Skogsmässan. Domarnämnden bestod av Kurt Graaf
(överdomare), Olof Kjellander Lennart Ljungstorp och flyingechefen Göran Johansson. Utställningshästarna visades i skritt och
trav vid hand, både enskilt och på ring. I klassen för 3-åriga ston visades 31 som under våren tagits ut vid 3-årspremiering eller
annan mönstring och som nu representerade sina hemlän. Alla utom två fick 40 poäng eller mer. Kungakannan överlämnades
av donatorn Ruth Brenner.
I klassen för utvalda valacker till salu visades 12 3-åringar. Som etta sattes Falconetti e Falstaff 474 u Ina 6205 e Immer 359,
uppf Inga-Lisa Lauritzson, Hässleholm, äg Britt och Bruno Albinsson, Ballingslöv.
Andra hästinslag under helgen var körtävlingar, vagnkavalkad samt visning av framstående avelsston av fjordhästras.
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Riksstovinnare genom tiderna

Fotograf Arne Eilert

Vinnare Riksstoutställningen 1982

Kungakannan till
PIRA (5) 16605, brun 167 cm (8 år) e Leopard 590 u Pola 11567 e Lansiär 377 u Pompette 8392 e
Pompe 401 - Idealist 356 - Sapeur 229 - Nachbar - Sixtus - Ruster - Illionis - Lord Major - Mastif - Ypsilanti.
Ägare och uppfödare Gunnar Larsson, Nygård, Gualöv.
Pira fick exteriörpoängen 99989=44.
Pira var uttagen i Kristianstad län och fick diplom vid 3-årspremieringen i Hässleholm. I samband med
utställningen såldes hon till USA. Där tävlades hon i dressyr men lämnade även fem föl, alla efter
hingstar godkända av SWANA. Efter ett flertal ägarbyten kom hon till Carol Reid, New Mexico. Pira
dödades av blixten 1999 och var då AB-premierad.
(2008)

Riksutställningen hölls på Elmia den 11-13 juni i samband med Lantbruksmässan i ett regnigt och blåsigt väder.
Domarnämnden bestod av Bengt Blomquist, Kurt Graaf, Lennart Ljungstorp och Olof Kjellander. Utställningshästarna visades i
skritt och trav vid hand, både enskilt och på ring. I klassen för 3-åriga ston visades 29 som under våren tagits ut vid 3årspremiering eller annan mönstring och som nu representerade sina hemlän. Arton ston fick 40 poäng eller mer. Kungakannan
överlämnades av donatorn Ruth Brenner.
I klassen för utvalda valacker till salu visades sex 3-åringar samt två 4- och en 5-åring. Som etta sattes Cavalcanti e Sombrero
441 u Cavalcade 10387 e Ceylon 454, uppf/äg Mari-Ann och Håkan Barkevall, Ljungbyholm, som exporterades till USA och där
blev fälttävlanshäst.
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Riksstovinnare genom tiderna

Fotograf Arne Eilert

Vinnare Riksstoutställningen 1983

Kungakannan till
PAULINA (5) 14589, brun 167 cm (4 år) e Krevad 579 u Pola 11567 e Lansiär 377 u Pompette 8392 e
Pompe 401 - Idealist 356 - Sapeur 229 - Nachbar - Sixtus - Ruster - Illionis - Lord Major - Mastif - Ypsilanti.
Ägare och uppfödare Gunnar Larsson, Gualöv
Paulina fick exteriörpoängen 99899=44 och beskrevs som ”en utsökt väl hopkommen häst med starkt
skelett och utmärkta rörelser”.
Paulina var uttagen i Kristianstad län och fick diplom vid 3-årspremieringen i Hässleholm där hon gick
etta i ringen. Två av hennes fjorton syskon hade tidigare blivit högt placerade vid riksutställningen,
Paula 2:a 1981 och Pira 1:a 1982. Som 4-åring blev Paulina klass I i gångarter vid
kvalitetsbedömningen och fick sitt första av elva föl. Bland de tio som uppnått vuxen ålder har fyra
blivit placerade i lätt dressyr och en i medelsvår hoppning. Två döttrar har satts i aveln. Paulina dog
1995 och hade då avelsvärdebokstav B.
(2008)

Riksutställningen hölls på Mantorp travbana den 17-18 juni och var ett samarrangemang med Avelsföreningen för Svenska
Ardennerhästen. Samtidigt firade Östergötlands Varmblodsförening, som bildats genom samgående av två regionala föreningar
att den äldsta av dessa skulle ha fyllt 50 år. Domarnämnden bestod av Olof Kjellander, Lennart Ljungstorp och Håkan Ström.
Utställningshästarna visades i skritt och trav vid hand, både enskilt och på ring. I klassen för 3-åriga ston visades 29 som under
våren tagits ut vid 3-årspremiering eller annan mönstring och som nu representerade sina hemlän. För andra året i rad fick
donatorn Ruth Brenner överlämna Kungakannan till Gunnar Larsson, Gualöv.
I klassen för utvalda valacker till salu visades tio 3-åringar för domarna Olof Kjellander och Erik Nilsson. Som etta placerades
Charleston e Lester 591 u Hambo 6940 e Humboldt 261, uppf/äg Hans-Göran Persson, Trelleborg. Andra inslag under helgen
var visningar av framstående tävlings- och avelshästar födda i Östergötland.
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Riksstovinnare genom tiderna

Fotograf Arne Eilert

Vinnare Riksstoutställningen 1984

Kungakannan till
GAZINDA 15635, brun 163 cm (4 år) e Indus 530 u Gazippa 7576 e Obeliskt 394 u Gaza 6380 e
Gaspari 340 - Sorrento 231 - Primo 204 - Kyffhäuser - Agrar - Pless.
Ägare och uppfödare Åke-Bertil Jönsson, Simrishamn.
Gazinda fick exteriörpoängen 99899=44 och beskrevs som ”ett mycket homogent och feminint sto”.
Gazinda var uttagen i Kristianstad län och fick diplom på 3-årpremieringen i Hässleholm. Hon verkade
i aveln åren 1985-1999 och lämnade tretton föl. Av avkommorna har en exporterats till Schweiz, en
blivit placerad i medelsvår hoppning och tre i medelsvår dressyr. Bland de fem stambokförda döttrarna
finns Elit-stoet Gazella 21773. Gazinda fick avelsvärdebokstav A 1993.
(2008)

Riksutställningen hölls på Elmia den 25-26 juni i samband med Lantbruksmässan. Domarnämnden bestod av Kurt Graaf (ordf),
Olof Kjellander, Bengt Blomquist, Håkan Ström och Erik Nilsson. Utställningshästarna visades i skritt och trav vid hand, både
enskilt och på ring. I klassen för 3-åriga ston visades 32 som under våren tagits ut vid 3-årspremiering eller annan mönstring
och som nu representerade sina hemlän.
Staden Jönköpings 700-årsjubileum firades med bland annat en ny fotbollshall (Tipshallen) på Elmia-området och utställningens
finaler hölls inomhus. Däremot inte grundomgångarna då underlaget i hallen var allt för dåligt. Kungakannan överlämnades av
ASVH:s ordförande Jan Philipsson.
I klassen för utvalda valacker till salu visades tolv 3-åringar och en 5-åring. Domarna Olof Kjellander och Bengt Blomquist
placerade Julian e Jaguar 548 u Li-Falsette 12702 e Falstaff 474, uppf/äg Annika Engstrand, Borgholm främst.
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Riksstovinnare genom tiderna

Fotograf Arne Eilert

Vinnare Riksstoutställningen 1985

Kungakannan till
HETTIT (45) 19474, brun 168 cm (9 år) e Anart 583 u Veronika 12478 e Vagabond 433 u Copia 7864
e Cosmos xx - Piruet 387 - Manco 156 - Yvon - Scallywag xx - Juvel - Prinsen - Kille II - Zampa.
Uppfödare Gunnar Jakobsson, Bopparve, Klintehamn. Ägare Nils H Bouveng, Hällinge gård,
Vetlanda.
Hettit fick exteriörpoängen 99899=44 och domarkritiken ”feminin, av internationell typ med vackert
huvud och hals, rena ben och utmärkta rörelser, något platt kors”.
Hettit var uttagen i Jönköpings län och fick diplom vid 3-årspremieringen i Vetlanda. I aveln lämnade
hon elva föl mellan åren 1986-2000. Bland de åtta som nått vuxen ålder finns tre döttrar som satts i
aveln, och en valack som fått placeringar i medelsvår dressyr. Hettit fick avelsvärdebokstav Elit 1999.
(2008)

Riksutställningen och ASVH:s årsmöte hölls på Elmia den 15-16 juni i samband med Elmia Game Fair vars tema var ”Häst,
Hund, Jakt och Fiske”. Domarnämnden bestod av Hans Barkevall (ordf), Håkan Ström, Inge Wilhelmsson och Bengt Blomquist.
Utställningshästarna visades i skritt och trav vid hand. Sluttande underlag och regn försvårade för deltagarna och sista dagen
visades de en och en på asfalt och därefter på ring på gräs. I klassen för 3-åriga ston visades 27 som under våren tagits ut vid
3-årspremiering eller annan mönstring och som nu representerade sina hemlän. Kungakannan överlämnades av ASVH:s
ordförande Jan Philipsson.
I klassen för utvalda valacker till salu visades tio 3-åringar och två 4-åringar. Som etta placerades Romantic e Gaston 488 u
Romia 13022 e Romeo xx, uppf/äg Folke Erlandsson, Svalöv.
Även Avelsföreningen för Svenska Ardennerhästen höll sin riksutställning denna helg, och sammanlagt deltog närmare 200
hästar och ponnyer i utställningar, uppvisningar samt tävlingar på olika nivå i dressyr, hoppning och körning.

Sida 22

Riksstovinnare genom tiderna

Fotograf Krister Lindh

Vinnare Riksstoutställningen 1986

Kungakannan till
UARDA II (31) 16039, brun 164 cm (4 år) e Urbino 430 u Uarda 8633 e Unikum 429 u Toccata 6330 e
Tokajer 240 - Frondeur 333 - Lux 154 - Attino - Senator - Condor - Salomon - Carnation xx.
Ägare och uppfödare Birgitta och Torsten Hansson, V Hoby, Lund.
Uarda II fick exteriörpoängen 998910=45 och domarkritiken ”utmärkt typ med god harmoni, vackert
huvud med väl ansatt hals. Något grövre underrede önskvärt. Lätta framåtgripande rörelser med
högsta poäng för trav”.
Uarda II var uttagen i Malmöhus län och fick diplom vid 3-årpremieringen på Flyinge där hon gick etta i
ringen och tilldelades G af Peterséns hederspris. Mamman Uarda var tvåa vid Riksutställningen 1971.
Som 4-åring fick Uarda II prestationsdiplom i dressyr vid kvalitetsbedömningen och året därpå blev
hon placerad i Rikskvalitetstävlan. I aveln lämnade hon fjorton föl mellan åren 1987-2004. Fyra av
dem har exporterats, två valacker till Schweiz respektive Storbritannien och två ston till USA. Fyra
döttrar har satts i aveln i Sverige, en av dem har även placeringar i medelsvår dressyr, och två
avkommor har blivit placerade i hoppning på samma nivå.
Uarda II dog i samband med fölning 2005. Hon fick avelsvärdebokstav Elit 2001.
(2008)

Riksutställningen och ASVH:s årsmöte hölls på Elmia den 31 maj-1 juni i samband med Lantbruksmässan.
Utställningsplatsen hade förbättrats med en ny stor visningsring på grus och en mindre inhägnad, samt nya
stallar. Domarnämnden bestod av Hans Barkevall (ordf), Håkan Ström, Inge Wilhelmsson och Bengt Blomquist.
Utställningshästarna visades i skritt och trav vid hand, både enskilt och på ring. I klassen för 3-åriga ston deltog
26 som under våren tagits ut vid 3-årspremiering eller annan mönstring och som nu representerade sina hemlän.
Kungakannan överlämnades av ASVH:s ordförande Jan Philipsson.
I klassen för utvalda 3-åriga valacker till salu visades 13 för domarna Bengt Blomquist (ordf) och Inge
Wilhelmsson. Som etta sattes Pigalle e Chagall 455 u Pärlan 11423 e Figaro 477, uppf/äg Iréne ErlandssonFredriksson, Svalöv. Pigalle exporterades till Schweiz och tävlades där framgångsrikt i svår dressyr.
Övriga hästinslag under mässan var Avelsföreningen för Svenska Ardennerhästens riksutställning samt visning
av varmblodiga avelshingstar; Excall 596 och Nivå 628 i hoppning, Jumper 552 framför vagn, Indus 530 visad a la
Celle, Romeo 722 i dressyr och Nebraska 627 i fälttävlan.
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Riksstovinnare genom tiderna

Fotograf Krister Lindh

Vinnare Riksstoutställningen 1987

Kungakanna till
ANDORA (8) 16832, fux 158 cm (3 år) e Brilliant 663 u Manjola 10933 e Lansiär 377 u Maniana 6756
e Oberon 395 - Trust 244 - Kokard 135 - Taxinge I xx - Kattenau - Lothar - Honig - Almarik - Hanstein - Gärtner.
Uppfödare Katarina Hedin, Stränte, Sösdala. Ägare Göran Hedin, Stränte, Sösdala.
Andora fick exteriörpoängen 99889=43 och beskrevs som ”liten men naggande god. Feminin, ädel
och korrekt med utmärkta gångarter”.
Andora var uttagen i Kristianstad län och fick diplom vid 3-årspremieringen i Hässleholm. I aveln
lämnade hon tolv föl mellan åren 1988-2006. Fem döttrar har satts i aveln och en har placering i
dressyr lätt klass. Andora stambokfördes 1988 med avelsvärdebokstav AB.
(2008)

Riksutställningen var detta år förlagd till Falsterbo i samband med de internationella ryttartävlingarna och hölls den 14-15 juli.
Nämnde Olof Kjellander (ordförande), Lennart Ljungstorp, Hans Barkevall samt Inge Wilhelmsson dömde såväl ston som
valacker. Utställningshästarna visades i skritt och trav vid hand, både enskilt och på ring. I klassen för 3-åriga ston deltog 23
som under våren tagits ut vid 3-årspremiering eller annan mönstring och som nu representerade sina hemlän. Kungakannan
överlämnades av ASVH:s ordförande Jan Philipsson.
I klassen för utvalda valacker till salu visades fjorton 3-åringar samt en 4-åring. Som etta placerades Chicago e Krevad 579 u
Corry III 19433 e Falstaff 474, uppf Adolf Wilner, Färjestaden, äg Bruno Albinsson, Ballingslöv.
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Riksstovinnare genom tiderna

Fotograf okänd

Vinnare Riksstoutställningen 1988

Kungakannan till
NABRINA 18280, fux 167 cm (5 år) e Napoleon 625 u Brabina 10190 e Brabant 448 u Lansy 6914 e
Lansiär 377 - Biarritz 294 - Invit 108 - Umberto - Nibeer - Nitro - Illinois - Freij.
Ägare och uppfödare Birgitta Larsson, Dalby.
Nabrina fick exteriörpoängen 997910=44
Nabrina var uttagen i Malmöhus län och fick diplom vid 3-årspremieringen på Flyinge där hon gick etta
i ringen och tilldelades G af Peterséns hederspris. Hon var helsyster till hingsten Vivaldi 753. I aveln
lämnade hon nio föl mellan åren 1990-2007. Två döttrar har satts i aveln i Sverige och två har
exporterats till Norge respektive Brasilien. En son är såld till Österrike. År 2007 flyttades även Nabrina
samt en dotter till Österrike och hennes sista föl föddes där.
Nabrina dog 2008 och hade avelsvärdebokstav AB.
(2008)

Riks- och Jubileumsutställningen samt ASVH:s årsmöte hölls på Elmia den 27-28 maj i samband med Lantbruksmässan.
Jubileet var avelsföreningens 60-årskalas. Domarnämnden bestod av Olof Kjellander, Lennart Ljungstorp och Hans Barkevall.
Utställningshästarna visades i skritt och trav vid hand, både enskilt och på ring. I klassen för 3-åriga ston deltog 32 som under
våren tagits ut vid 3-årspremiering eller annan mönstring och som nu representerade sina hemlän. Kungakannan överlämnades
av Olof Kjellander.
I klassen för utvalda valacker till salu deltog tolv 3-åringar och en 4-åring. Domare här var Bengt Blomquist och Inge
Wilhelmsson. Som etta placerades Wibration e Brisad 450 u Wannika 12709 e Iran 533, äg Monica o Lars-Erik Hellström,
Rockneby. I jubileumsshowen ingick bland annat tidigare Elmia-vinnare med föl, uppvisning av svårklasshingstar i hoppning och
dressyr, samt kör- och fälttävlansekipage.
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Riksstovinnare genom tiderna

Fotograf Arne Eilert

Vinnare Riksstoutställningen 1989

Kungakannan till
LORAJA (F. 2) 19362, mörkbrun 163 cm (5 år) e Ceylon 454 u Cerina 8764 e Astronaut 441 u Rina
7390 e Varolio 263 - Voleur 273 - Onkel 182 - Tribun - Schwabenstreich - Khedive - Kinos - Noster - Vogel II Wardermarske xx - Y Boradil - Torraldo.

Ägare och uppfödare Lennart Söderlindh, Trädgårdslund, Kristianstad.
Loraja fick exteriörpoängen 888109=43.
Loraja var uttagen i Kristianstad län och fick diplom vid 3-årspremieringen i Hässleholm där hon gick
etta i ringen. Hon var helsyster till hingsten Cesam 736 som med Ulla Håkanson ingick i det svenska
dressyrlaget vid OS i Seoul 1988.
Loraja fick sitt första föl som 5-åring och lämnade sex föl mellan åren 1991-1997. Fem av dem nådde
vuxen ålder och två av de fyra döttrarna har registrerade avkommor.
Loraja stambokfördes 1991 med avelsvärdebokstav AB.
(2008)

Riksutställning och ASVH:s årsmöte hölls på Elmia den 10-11 juni. Domarnämnderna bestod av Olof Kjellander, Lennart
Ljungstorp, Hans Barkevall, Bengt Blomquist, Håkan Ström samt Jan Lockvall. Utställningshästarna visades i skritt och trav vid
hand, både enskilt och på ring. I klassen för 3-åriga ston deltog 30 som under våren tagits ut vid 3-årspremiering eller annan
mönstring och som nu representerade sina hemlän. Kungakannan överlämnades av ASVH:s ordförande Jan Philipsson.
I klassen för utvalda valacker till salu kom 16 till start, som etta sattes Silver Dream e Maraton u Lanzuma 9055 e Lansiär,
uppf/äg Folke Erlandsson, Svalöv. Silver Dream blev även bästa gångartshäst vid Rikskvalitetstävlan 1991.
Andra inslag under helgen var visning av sju 3- och 4-åriga regionalt premierade varmblodiga hingstar som fått biljett till höstens
bruksprov på Flyinge. Den första Riksfinalen i visning vid hand genomfördes och Svenska Quarterhästföreningen hade
uppvisning.
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Fotograf Arne Eilert

Vinnare Riksstoutställningen 1990

Kungakannan till
EDELWEISS (69) 20250, fux 166 cm (4 år) e Rex 673 u Falsett 12670 e Falstaff 414 u Lisette 8749 e
Immer 359 - Lansiär 377 - Daffodil 307 - Lux 154 - Avepal - Foundling xx - Notar - Nadick - Volrad - Wilms Norfolk - Plenipo I.

Ägare och uppfödare Karl-Anders Olsson, Fjälkinge.
Edelweiss fick exteriörpoängen 99899=44 och domarkritiken ”utmärkt modell, vacker sida och
överlinje, välbenad. Bogfri skritt och trav, med bra takt och påskjut”.
Edelweiss var uttagen i Kristianstad län och fick diplom vid 3-årspremieringen i Hässleholm. Mamman
Falsett vann Riksutställningen 1979 och hon lämnade även hingstarna Brilliant 663 och Refaat 783.
Edelweiss sattes i aveln som 3-åring och har fram till 2008 fått 14 avkommor. Sex har fått
gångartsdiplom vid 3-årstest, bland dem finns dressyrhästen Edelbert som har placeringar i svår klass.
Tre döttrar har fått registrerade avkommor.
Edelweiss stambokfördes 1992 med avelsvärdebokstav AB.
(2008)

Riksutställning hölls på Elmia den 26-27 maj i samband med Elmia Game Fair. Domarnämnden bestod av Lennart Ljungstorp,
Hans Barkevall och Inge Wilhelmsson. Utställningshästarna visades i skritt och trav vid hand, både enskilt och på ring. I klassen
för 3-åriga ston deltog 28 som under våren tagits ut vid 3-årspremiering eller annan mönstring och som nu representerade sina
hemlän. Kungakannan överlämnades av ASVH:s ordförande Jan Philipsson.
Detta var första årgången i det nystartade Breeders Trophy-systemet. De fem ston som var anslutna uppmärksammades med
extra prisrosetter.
I klassen för utvalda valacker till salu deltog tolv 3-åringar och fyra 4-åringar. Domarna Håkan Ström, Jan Lockwall och Torsten
Hansson satte Nobless e Napoleon u Flamkella 11553 e Flamingo, uppf/äg Bollerups lantbruksinstitut, Tomelilla som etta.
Liksom i fjol var det Riksfinal i visning vid hand. Monica Hjälte, Burseryd segrade i juniorklassen och Tomas Wilhelmsson,
Hammarö i den äldre åldersgruppen.
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Riksstovinnare genom tiderna

Fotograf Krister Lindh

Vinnare Riksstoutställningen 1991

Kungakannan till
NITA 21026, fux 172 cm (5 år) e Tamburin 700 u Nina 16674 e Nebraska 627 u Roquepine 8045 e
Rockard 406 - Frondeur 333 - Largo 144 - Eros - Jauer - Alnok - Opticus - Thorschreiber - Hildebert - Y Geselle.
Ägare och uppfödare Marianne Nilsson, Vallekälla, Skurup .
Nita fick exteriörpoängen 998109=45 och domarkritiken ”harmoniskt sto med både massa och
elegans. Utmärkt framparti och bra överlinje. Välbenad, nystar något fram, med utmärkt skritt och
taktmässig trav”.
Nita fick diplom vid 3-årspremieringen på Flyinge där hon gick etta i ringen och tilldelades G af
Peterséns hederspris. I aveln lämnade hon tre föl mellan åren 1993-1998.
Nita stambokfördes 1993 med avelsvärdebokstav AB och dog 2008.
(2008)
Riksutställningen hölls på Elmia den 10-11 augusti alltså betydligt senare på sommaren än tidigare år. Samtliga 3årspremieringar var därmed genomförda innan riksutställningen och alla 3-årsston som fått minst 40 exteriörpoäng (diplom) vid
regionala premieringar fick delta. Av 81 behöriga ston kom 53 till start. Domarnämnden bestod av Hans Barkevall (ordf), Lars
Bilock, Håkan Ström, Jan Lockwall och Inge Wilhelmsson. Stona visades i skritt och trav vid hand, både enskilt och på ring.
Grundomgången var på lördagen och rangering och final dagen därpå. De fyra främsta stona rangordnades, därefter
placerades stona i grupper beroende på exteriörpoängen. Kungakannan överlämnades av ASVH:s ordförande Jan Philipsson.
Samtidigt med utställningen hölls Riksfinaler i visning vid hand där representanter från tio lokalföreningar deltog. Juniorklassen
vanns av Pia Johansson, Kalmar och ungdomsklassen (19-25 år) av Pernilla Karlsson, Nässjö. Klassen för utvalda valacker till
salu hölls från och med detta år i Falsterbo i juli i samband med de internationella ryttartävlingarna.
Riksutställningen var ett samarrangemang med Avelsföreningen för Svenska Ardennerhästen.
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Riksstovinnare genom tiderna

Fotograf Arne Eilert

Vinnare Riksstoutställningen 1992

Kungakannan till
LATRIXA 20981 (56), skimmel 161 cm (4 år) e Asterix 694 u Lanzuma 9055 e Lansiär 377 u Ummea
7746 e Urbino 430 - Immer 359 - Janus 117 - Nigro 138 - Shagya XXII 645 ox - Gazal ox - Kismeth xx.
Ägare och uppfödare Folke Erlandsson, Märtatorp, Svalöv.
Latrixa fick exteriörpoängen 88999=43 och domarkritiken ”långlinjerat feminint sto med välformad hals
och god resning. Djup i bog och bål. Korrekt benställning. Skritten naturligt rörlig med god takt. Traven
taktmässig, framåtgripande med gott påskjut”.
Latrixa fick diplom vid 3-årspremieringen Flyinge där hon gick etta i ringen och tilldelades G af
Peterséns hederspris. Som 4-åring deltog hon i kvalitetsbedömningen i Henkelstorp. I aveln lämnade
hon åtta föl mellan åren 1993-2003. En dotter har placeringar i medelsvår hoppning och en har lämnat
registrerad avkomma.
Latrixa stambokfördes 1993 med avelsvärdebokstav AB.
(2008)

Riksutställningen hölls på Elmia den 15-16 augusti och var ett samarrangemang med Avelsföreningen för Svenska
Ardennerhästen. Domarnämnden bestod av Hans Barkevall (ordf), Inge Wilhelmsson och Håkan Ström. Alla 3-årston som fått
minst 40 exteriörpoäng (diplom) vid regionala premieringar fick delta. Av 106 behöriga kom 70 till start. På lördagen bedömdes
stona en och en vid hand i skritt och trav, för att på söndagen visas på två stora ringar. Vid presentationen delades de in i tre
grupper (I-III). Av de 18 i grupp I togs tre ut till final.
Prisutdelare var ASVH:s vd Ingela Hedebro Velander och Bo Jardby.
Samtidigt med utställningen hölls Riksfinaler i visning vid hand. Juniorklassen vanns av Marie Nilsson, Lekeryd och
ungdomsklassen (19-25 år) av Daniel Wingemo, Mörarp.
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Fotograf Arne Eilert

Vinnare Riksstoutställningen 1993

Kungakannan till
BACCARA 21806, brun 167 cm (4 år) e Bernstein 761 u Dancing Lady xx 18031 e Toe Hold xx u
Cosmic Lady xx e Hornbeam xx - Ujiji xx - Mossborough xx - Alishah xx - Truculent xx - Ellangowan xx - St
Frusquin xx.

Ägare och uppfödare Pia och Per Runesson, Gränsbo gård, Ängelholm.
Baccara fick exteriörpoängen 1098810=45.
Baccara fick diplom vid 3-årspremieringen i Hjärnarp och är helsyster till hingsten Ravell 959. Baccara
fick föl som 4-åring och vid kvalitetsbedömningen året därpå blev hon klass I i både dressyr och
hoppning. I aveln lämnade hon nio föl mellan åren 1994-2005. Bland dem märks Era TP, vinnare av
Riksutställningen 2001, och Ramazotti TP som båda har blivit placerade i Unghäst-VM i Verden.
Döttrarna Cher TP och Gianna TP är sålda till Kanada respektive USA. Av de fyra avkommor som
deltagit i 3-årstester har tre fått minst ett diplom. Två döttrar har registrerade avkommor i Sverige.
Baccara dog 2006 men hade dessförinnan fått avelsvärdebokstav Elit.
(2008)

Riksutställningen hölls på Elmia den 14-15 augusti och var ett samarrangemang med Avelsföreningen för Svenska
Ardennerhästen. Domarnämnden bestod av Hans Barkevall, Inge Wilhelmsson och Håkan Ström. Alla 3-årsston som fått minst
40 exteriörpoäng (diplom) vid regionala premieringar fick delta. Av 97 behöriga kom 59 ston till start. De visades i skritt och trav
vid hand, både enskilt och på ring. Deltagarna delades in i tre grupper där enbart de i grupp I (42 p eller mer) gavs officiella
poäng. Tre ston togs ut till finalomgången.
Samtidigt med utställningen hölls Riksfinal i visning vid hand med sex deltagare. De utställda stona lottades bland de tävlande.
Vann gjorde Katarina Farinder, Romakloster.
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Fotograf Pernilla Hägg

Vinnare Riksstoutställningen 1994

Kungakannan till
DELILAH (F. 2) 22280, mörkbrun 165 cm (4 år) e Amiral 764 u Dramatik 13033 e Iran 533 u Drama
10796 e Romeo xx - Magnat 383 - Anno 282 - Largo 144 - Althof - Schwabenstreich - Khedive - Kinos - Noster Vogel II - Wardermarske xx - Y Boradil - Torraldo.

Ägare och uppfödare Flyinge AB, Flyinge.
Delilah fick exteriörpoängen 999108=45 och domarkritiken ”långlinjerat sto som kombinerar elegans
med massa, bra överlinje, välbenad, utmärkt skritt och en rörlig vägvinnande trav”.
Delilah fick diplom vid 3-årspremieringen på Flyinge och är genom sin mor halvsyster till hingsten
Belmont 776. Delilah fick föl som 4-åring och vid kvalitetsbedömningen på Bollerup året därpå blev det
prestationsdiplom i dressyr. Fram till 2004 har hon lämnat sex föl. Två döttrar har satts i aveln och
genom Damayantie 26017 är Delilah mormor till dressyrhästen Yantuge, vinnare av samtliga
årgångschampionat för 6-åringar 2008.
Delilah stambokfördes 1995 med avelsvärdebokstav AB.
(2008)

Riksutställningen hölls på Elmia den 13-14 augusti och var ett samarrangemang med Avelsföreningen för Svenska
Ardennerhästen. Domarnämnden bestod av Hans Barkevall (ordf), Stig Nordkvist och Lars Bilock, på söndagen tillkom Ulla
Håkanson. Alla 3-årsston som fått minst 40 exteriörpoäng (diplom) vid regionala premieringar fick delta. Av 102 behöriga kom
59 ston till start. De visades i skritt och trav vid hand, både enskilt och på ring. En nyhet för året var att bedömningen var öppen.
Varje domare hade ”spadar” för prisklass I-III som visades upp för publiken innan stoet lämnade banan. Sexton ston placerades
i prisklass I och tilldelades exteriörpoäng. 29 placerades i klass II och tretton i klass III. Tre ston togs ut till finalomgången.
Kungakannan överlämnades av Ulla Håkanson.

Sida 31

Riksstovinnare genom tiderna

Fotograf okänd

Vinnare Riksstoutställningen 1995

Kungakannan till
MARADONNA 24014, brun 163 cm (4 år) e Maraton 600 u Brisana 18454 e Brilliant 663 u Rössina
16166 e Krevad 579 - Ciceron 456 - Rote Boldt 425 - Dohna II 233 - Opal 184 - Lorvansen - Putbus.
Ägare och uppfödare Karl-Anders Olsson, Olsgård, Fjälkinge.
Maradonna fick exteriörpoängen 899810=44 och domarkritiken ”mycket elegant feminint sto med bra
bogparti, sadelläge och kors. Rörlig, avspänd skritt. Bogfri trav med bra hasarbete”.
Maradonna fick diplom vid 3-årspremieringen i Hässleholm. Året därpå blev det prestationsdiplom i
dressyr vid kvalitetsbedömningen i Kristianstad. I aveln lämnade hon sex föl mellan åren 1998-2004.
Äldsta avkomman exporterades till Nederländerna som dressyrhäst. Två har fått gångartsdiplom vid 3årstest, dottern Royal Madame fick även hoppdiplom. Sonen Donnatello som sålts till USA vann
Riksfölutställningen i Tingsryd 2002 och var 3:a i 4-årschampionat i dressyr 2006.
Maradonna stambokfördes 1998 med avelsvärdebokstav AB.
(2008)

Riksutställningen hölls på Elmia den 12-13 augusti och var ett samarrangemang med Avelsföreningen för Svenska
Ardennerhästen. Domarnämnden bestod av Inge Wilhelmsson (ordf), Stig Nordkvist och Lars Bilock, på söndagen tillkom Ulla
Håkanson. Alla 3-årsston som fått minst 40 exteriörpoäng (diplom) vid regionala premieringar fick delta. Av de 104 behöriga
kom 52 till start. Stona visades i skritt och trav vid hand, både enskilt och på ring. Liksom året innan använde sig domarna av
”spadar” och indelade stona i prisklass I-III. Femton ston placerades i prisklass I och tilldelades exteriörpoäng, 25 placerades i
klass II och 12 i klass III. Tre ston togs ut till finalomgången.
Kungakannan överlämnades av Ulla Håkanson.
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Fotograf okänd

Vinnare Riksstoutställningen 1996

Kungakannan till
BISAZZ, brun 165 cm (4 år) e Bernstein 761 u Balinesca 19157 e Ganesco 503 u Bali 17380 e Utrillo
432 - Gaspari 340 - Immer 359.
Uppfödare Ester och Karl-Erik Jönsson, Maltesdal, Flyinge. Ägare Olle Svensson Gräppås gård,
Vallda
Bisazz fick exteriörpoängen 998810=44 och domarkritiken ”feminin, långlinjerad, något brett ansatt
hals, välliggande bog. Vägvinnande och avspänd skritt. Lätt bogfri trav med bra undertramp, påskjut
och bibehållen resning”.
Bisazz fick diplom vid 3-årspremieringen i Åstorp. Som 4-åring fick hon prestationsdiplom i dressyr vid
kvalitetsbedömningen i Halmstad och blev 7:a vid Rikskvalitetstävlan vid Swede Horse på Elmia. Året
därpå blev hon 5:a i Breeder’s Trophy finalen i Falsterbo. Bisazz dog 2001 i tarmvred.
(2008)

Riksutställningen hölls på Elmia den 10-11 augusti och var ett samarrangemang med Avelsföreningen för Svenska
Ardennerhästen. Domarnämnden bestod av Inge Wilhelmsson, Hans Barkevall och Håkan Ström. Alla 3-årsston som fått minst
40 poäng (diplom) vid regionala premieringar fick delta. Av de 63 behöriga kom 39 till start. Stona visades i skritt och trav vid
hand, både enskilt och på ring. Som tidigare använde sig domarna av ”spadar” och indelade stona i prisklass I-III. Elva ston
placerades i klass I och tilldelades exteriörpoäng. Nitton placerades i klass II och nio i klass III. Tre ston togs ut till
finalomgången.
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Fotograf Pernilla Hägg

Vinnare Riksstoutställningen 1997

Kungakannan till
OLYMPIA 24407, 159 cm (4 år) e Amiral 764 u Olivia 20072 e Orust 639 u Silvia 12537 e Besk 520 Orkan 444 - Kalmuck 372 - Primo 204 - Garant - Guidon.

Uppfödare Anna och Ivan Hansson, Sjöbo. Ägare Lena och Kurt-Arne Hansson, Eslöv. Ryttare Peter
Hansen.
Olympia fick slutpoängen 78 med delpoängen 99889=43 (exteriör) och 8108-9=35 (ridprov).
Olympia fick diplom vid 3-årspremieringen i Hässleholm. Året därpå fick hon prestationsdiplom i både
gångarter och hoppning vid kvalitetsbedömning på Bollerup, samt placering i Rikskvalitetstävlan vid
Swede Horse på Elmia. Hon fick ett föl i Sverige innan hon år 2000 exporterades till USA.
Olympia stambokfördes 1999 med avelsvärdebokstav AB.
(2008)

Riksutställningen hölls på Elmia den 9-10 augusti och var ett samarrangemang med Avelsföreningen för Svenska
Ardennerhästen. Domare var Inge Wilhelmsson, Lars Bilock och Torsten Hansson. Detta år förändrades bedömningen av ston
vid 3-årspremiering. Galopp i frihet tillkom medan löshoppning var ett frivilligt moment. Av de 86 ston som blivit
diplomberättigade vid 3-årspremiering kom 35 till start. Vid lördagens exteriörbedömning kunde eventuella löshoppningspoäng
från premieringen ersätta en lägre poäng för skritt eller för trav vid hand. Den största nyhet vid riksutställningen var att stona
även visades under ryttare. På söndagen gjorde samtliga deltagare ett godkänt ridprov där poäng gavs för skritt, trav, galopp
och allmänt intryck. För godkänt fick Allmänt intryck inte vara under 5. Vid både exteriörbedömningen och ridprovet delades
deltagarna in i tre prisgrupper. Efter sammanräkning av de två bedömningarna kom 12 ston i grupp I, 18 i grupp II och 5 i grupp
III.
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Fotograf Pernilla Hägg

Vinnare Riksstoutställningen 1998

Kungakannan till
SORBINA (F.2) 26432, mörkbrun 171 cm (4 år) e Bayron 885 u Soraya 16231 e Indus 530 u Zaida
11660 e Chagall 455 - Qantas xx - Biarritz 294 - Varolio 263 - Largo 144 - Althof - Schwabenstreich - Khedive Kinos - Noster - Vogel II - Wardermarske xx - Y Boradil - Torraldo.

Ägare och uppfödare Christel och Lars-Gunnar Blomby, Ljungby. Ryttare Susanne Gielen.
Sorbina blev bästa sto med slutpoängen 79 delpoäng 109898=44 (exteriör) och 899-9 (ridprov).
I domarkritiken nämns ”feminin typ med välansatt hals, fri i ganascherna, djup i bogen och bra kors.
Välbenad med vägvinnande, rörlig och taktmässig skritt. Traven är taktmässig men kunde ha mer
påskjut”.
Sorbina blev diplomberättigad vid 3-årspremieringen i Vetlanda. Som 4-åring fick hon
prestationsdiplom i dressyr vid kvalitetsbedömning på samma ort och kom 2:a i Rikskvalitetstävlan vid
Nordiska Häst på Elmia. År 2000 blev hon 2:a i Breeder’s Trophy finalen i dressyr för 5-åringar på
Flyinge.
Sorbina fick sitt första föl 2002 och har lämnat fyra avkommor. Hon stambokfördes 2003 med
avelsvärdebokstav AB.
(2008)

Riksutställningen hölls på Blomberg i Västergötland den 8-9 augusti och var ett samarrangemang med Avelsföreningen för
Svenska Ardennerhästen som där firade sitt 125 års jubileum. Domare var Lars Bilock, Inge Wilhelmsson och Torsten Hansson
samt gästdomare dr Gerd Lehmann från Tyskland, tidigare Landstallmeister på Warendorf. En nyhet för året var att förutom
Bästa sto utsågs även Bästa hoppsto.
Utställningen var öppen för ston som blivit diplomberättigade vid sommarens 3-årspremieringar. Av 90 behöriga var 27 anmälda
och 25 kom till start. Bedömningen inleddes på lördagen med frivillig löshoppning (tio deltagare) och obligatoriskt ridprov i
ridhuset på Hellekis. Samtliga gjorde godkänt ridprov och fick därmed sina diplom.
Vid söndagens exteriörbedömning på Blomberg visade varje domarna med en ”spade” i vilken grupp (I-III) stoet placerats.
Sammantaget kom sju ston i grupp I, nio i grupp II och nio i grupp III. Poängen från samtliga bedömningar räknades därefter
samman. För gångartsstona ingick exteriörpoängen + ridprovet (gångarterna plus utvecklingsbarhet).
Kungakannan överlämnades av ASVH:s ordförande Lennart Pehrsson.

Sida 35

Riksstovinnare genom tiderna

Fotograf Pernilla Hägg

Vinnare Riksstoutställningen 1998

Bästa hoppsto
CELEST (36) 04-95-3305 e Magini 695 u Carnastie 22324 e National Zenith xx 802 u Cartoria 20237
e Torboldt 514 - Ceylon 454 - Astronaut 441 - Varolio 263 - Barbarossa 291 - Hamlet - Jambos 116 - Ruster Amos - Hartguss xx - Jasperding - Cadet - Nording - Willi.

Ägare och uppfödare Ingrid Jörgensson, Kristianstad. Ryttare Erna Axelsson.
Celest kom fyra totalt och blev bästa hoppsto med slutpoängen 74
delpoäng 987 (exteriör), 878-8 (ridprov) och 9-10 (löshoppning)
hoppdomarens kommentar löd ”Stor kapacitet med god hoppvilja. Uppmärksam, orädd och sansad”.
Celest blev diplomberättigad vid 3-årspremieringen i Kristianstads län.
Hon tävlades i både hoppning och fälttävlan med placeringar i medelsvåra klasser och såldes 2005
som hopphäst i Frankrike.
(2008)

Riksutställningen hölls på Blomberg i Västergötland den 8-9 augusti och var ett samarrangemang med Avelsföreningen för
Svenska Ardennerhästen som där firade sitt 125 års jubileum. Domare var Lars Bilock, Inge Wilhelmsson och Torsten Hansson
samt gästdomare Gerd Lehmann från Tyskland tidigare Landstallmeister på Warendorf. En nyhet för året var att förutom Bästa
sto utsågs även Bästa hoppsto.
Utställningen var öppen för ston som blivit diplomberättigade vid sommarens 3-årspremieringar. Av 90 behöriga var 27 anmälda
och 25 kom till start. Bedömningen inleddes på lördagen med frivillig löshoppning (tio deltagare) och obligatoriskt ridprov i
ridhuset på Hellekis. Samtliga gjorde godkänt ridprov och fick därmed sina diplom.
Vid söndagens exteriörbedömning på Blomberg visade varje domarna med en ”spade” i vilken grupp (I-III) stoet placerats.
Sammantaget kom sju ston i grupp I, nio i grupp II och nio i grupp III. Poängen från samtliga bedömningar räknades därefter
samman. Som hoppsto ingick de tre första exteriörpoängen + ridprovet (gångarterna plus utvecklingsbarhet) + de två
hoppbetygen.
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Riksstovinnare genom tiderna

Fotograf Krister Lindh

Vinnare Riksstoutställningen 1999

Kungakannan till
DELPHI (F. 2) 24872, brun 170 cm (3 år) e Master 850 u Deborah 21691 e Amiral 764 u Drama 10795
e Romeo xx - Magnat 383 - Anno 282 - Largo 144 - Althof - Schwabenstreich - Khedive - Kinos - Noster - Vogel
II - Wardermarske xx - Y Boradil - Torraldo.

Ägare och uppfödare Flyinge AB, Flyinge. Ryttare Susanne Gielen.
Delphi blev bästa gångartssto med 87 poäng med delpoängen 88898=41 exteriör, 9109-9 ridprov och
9 testryttare.
Delphi fick gångartsdiplom med 50 poäng vid Halvblodsklubben Malmöhus 3-årstest på Flyinge, och
blev bästa gångartshäst vid i kvalitetsbedömningen i Vetlanda året därpå. Delphi betäcktes som 3åring och har fram till 2008 fått fyra avkommor.
(2008)

Riksutställningen hölls den 6-8 augusti på Warrren Hastingsbanan på Flyinge i samband med Breeder’s Trophy finalerna.
Domare var Elisabeth Lundholm, Inge Wilhelmsson samt gästdomare Vagn Thorup från Danmark. Årets stora förändring var att
stona kvalificerat sig via 3-årstestet som nu ersatt 3-årspremieringen. 21 av de 108 ston som där fått gångarts- och/eller
hoppdiplom kom till start. Deltagarna visades ridna och vid hand, 14 av dem även i löshoppning. Nio ston gick vidare till
gångartsfinalen och två nådde båda finalerna. Nytt för året var att de där reds av testryttare och gångartsstonas
utvecklingsbarhet i dressyr bedömdes av Pernilla André. Slutresultaten baserades på exteriörpoängen, gångarterna och
utvecklingsbarhet från ridprovet, samt testryttarens omdöme. Två gångartsston fick samma högsta slutpoäng; DELPHI, vinnare
av Kungakannan, och CELENE e Midt-West Ibi-Light 853 u Celesta 19355 e Ceylon 454, uppf/äg Egon Svensson, Laxbro,
Hässleholm.
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Riksstovinnare genom tiderna

Fotograf Maria Cidh

Vinnare Riksstoutställningen 1999

Bästa hoppsto
MAGIC FEELING 24866, fux 171 cm (3 år) e Ahorn 95038 (82.0009) u Ami 14553 e Anart 583 u
Kyffera 8310 e Sombrero 411 - Magnet Kyff 155 - Tribun - Lorlot - Nordhoff - Julock - Kentucky xx.
Ägare och uppfödare Sisse Sejrbo, Höörsgård, Klippan. Ryttare Örn Arnarsson.
Magic Feeling blev bästa hoppsto med 84 poäng och gick, med poängen 88887=39 exteriör, 8-9
löshoppning, 789-8 ridna gångarter, 8 testryttare hoppning, till final i både hoppning och gångarter.
Magic Feeling fick hoppdiplom med 49 poäng vid Nordvästra Skånes Hästvänners 3-årstest i Åstorp.
Hon betäcktes som 3-åring och har fram till 2008 lämnat åtta föl. Samtliga som hunnit bli tre år har
deltagit i 3-årstest och där fått ett eller flera diplom. Äldsta avkomman Spirit Magic har placeringar i
internationell svår hoppning.
Magic Feeling fick avelsvärdebokstav Elit 2008.
(2008)

Riksutställningen hölls den 6-8 augusti på Warrren Hastingsbanan på Flyinge i samband med Breeder’s Trophy finalerna.
Domare var Elisabeth Lundholm, Inge Wilhelmsson samt gästdomare Vagn Thorup från Danmark. Årets stora förändring var att
stona kvalificerade sig via 3-årstestet som nu ersatt 3-årspremieringen. 21 av de 108 ston som fått gångarts- och/eller
hoppdiplom kom till start. Deltagarna visades ridna och vid hand och 14 av dem även i löshoppning. Åtta ston gick vidare till
hoppfinalen och två nådde båda finalerna. Nytt för året var att finalhästarna reds av testryttare och hoppstonas
utvecklingsbarhet bedömdes av Olof Smith. Slutresultaten baserades på löshoppningspoängen x 2, de tre första
exteriörpoängen, galopp under ryttare samt testryttarens omdöme.
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Riksstovinnare genom tiderna

Fotograf Hjördis Kamph

Vinnare Riksstoutställningen 2000

Kungakannan till
ZEIGA (1), brun 170 cm (3 år) e Dardel 847 u Zessin 17526 e Lester 591 u Zieben 14040 e Herkules
504 - Brisad 450 - Heimdal 349 - Anno 282 - Samos 227 - Largo 144 - Ruster - Zeus - Udiacus x - Reform xx Indus - Aurico - Samhan ox u Dahabi ox.

Ägare och uppfödare Ann-Christine Larsson, Lindhaga, Gualöv. Ryttare Kristina Oscarson.
Zeiga blev bästa gångartssto med 73 poäng, 88888=40 exteriör, 888-9=33 ridprov.
Zeiga fick gångartsdiplom med 47 p vid Nordvästra Skånes Hästvänners 3-årstest i Åstorp och deltog i
kvalitetsbedömningen i Svärdsjö 2001. Hon betäcktes som 6-åring och har två registrerade föl. (2008)

Riksutställningen hölls på Flyinge den 28-30 juli i samband med Svenskt Avelschampionat. Domare var Elisabeth Lundholm,
Inge Wilhelmsson samt gästdomare Tony Jensen från Danmark. 38 av de 103 ston som fått gångarts- och/eller hoppdiplom vid
3-årstesten kom till start. Bedömningen sammanföll delvis med 3-åringarnas talangjakt och gick över flera dagar. Stona visades
vid hand och under ryttare. Gångartsstonas slutresultat baserades på exteriörpoäng samt gångarter under ryttare och
utvecklingsbarhet som dressyrhäst. Maxpoäng 90. Tre gångartsston gick till final.

Sida 39

Riksstovinnare genom tiderna

Fotograf okänd

Vinnare Riksstoutställningen 2000

Bästa hoppsto
COMTESSE (5) 25518, brun 160 cm (3 år) 166 cm (4 år) e Cortez 679 u Bonina e Pascal 656 u
Urbinja 15829 e Urbino 430 - Parant 510 - Slabang xx - Oberon 395 - Utter 257 - Yngve I - Gaumen - Ruster Irmino xx - Sans Peur xx - Illinois - Lord Major - Mastif - Ypsilanti.

Uppf Monica Lorenzson och Christina Öjerklint, Hökerum. Ägare Christina Öjerklint, Hökerum. Ryttare
Ann-Sofie Antonsson.
Comtesse blev bästa hoppsto med 77 poäng 88868=39 exteriör, 9-10 löshoppning, 8-7 galopp och
utvecklingsbarhet.
Comtesse fick dubbeldiplom med 51 p som hopp- och 47 som gångartstalang vid Nordvästra Skånes
Hästvänners 3-årstest i Åstorp. Hon betäcktes som 3-åring och tävlades därefter i hoppning med
placeringar i medelsvår klass, åter i aveln 2006. Äldsta avkomman av tre har placeringar i medelsvår
hoppning. Comtesse stambokfördes 2001 med avelsvärdebokstav AB.
(2008)

Riksutställningen hölls på Flyinge den 28-30 juli i samband med Svenskt Avelschampionat. Domare var Elisabeth Lundholm,
Inge Wilhelmsson samt gästdomare Tony Jensen från Danmark. 38 av de 103 ston som fått gångarts- och/eller hoppdiplom vid
3-årstestet kom till start. Bedömningen sammanföll delvis med 3-åringarnas talangjakt och gick över flera dagar. Hoppstona
medförde sina löshoppningsbetyg från 3-årstestet. Slutresultatet baserades på de tre inledande exteriörbetygen samt
galoppbetyg och utvecklingsbarhet från ridprovet, och löshoppningsbetyget x 2. Maxpoäng 90. Tre hoppston gick till final.
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Riksstovinnare genom tiderna

Fotograf Arne Eilert

Vinnare Riksstoutställningen 2001

Kungakannan till
ERA TP, mörkbrun 175 cm (3 år) e Come Back II DV 560 u Baccara 21806 e Bernstein 761 u Dancing
Lady xx 18031 e Toe Hold xx - Hornbeam xx - Ujiji xx - Mossborough xx - Alishah xx - Truculent xx Ellangowan xx - St Frusquin xx.

Ägare och uppfödare Team Piaff, Grönvik, Hasslarp. Ryttare Ann-Sofie Antonsson.
Era TP blev bästa gångartssto med poängen 99791010=54 i domarkritiken nämns ”långlinjerad,
välproportionerlig med välformad hals, bra bog och sadelläge. Korrekt fram, brutna kotor bak.
Vägvinnande taktmässiga gångarter med bra balans och påskjut”.
Era TP fick dubbeldiplom med 52 p som dressyr- och 53 p som hopptalang vid Södra Älvsborgs läns
3-årstest i Borås. Hon är dotter till stoet Baccara som vann Kungakannan 1993. Era TP vann
Bruksprovet för 3-åriga ston i Skåne med 65 p och var som 3- till 7-åring i final i samtliga svenska
årgångschampionat för dressyrhästar. Som 6-åring var hon tvåa i Breeder’s Trophy, och i finalen i
Unghäst-VM i Verden blev hon bästa sto.
Era TP har placeringar i medelsvår klass och startade till och med Prix S:t Georges. Hon betäcktes
första gången 2008 och dog året därpå i samband med fölning.
(2009)

Efter att i två år ha ägt rum på Flyinge flyttas riksutställningen till Strömsholm och Pingsttävlingarna. Lördagen den 2 juni
bedömdes 37 stona av Håkan Ström och Lars Bilock på Åbanan i utkanten av tävlingsområdet. Under vårens 3-årstester hade
107 ston fått gångarts- och/eller hoppdiplom. Vid utställningen deltog 15 av dessa enbart som gångartsston och fem som både
gångarts- och hoppsto. Hästarnas gångarter bedömdes under ryttare, därefter visades de vid hand och fick betyg för typ huvud/hals/bål - extremiteter. Sex gångartsston gick vidare till final. Bästa gångarts- och bästa hoppsto ställdes därefter mot
varandra och för fjärde gången i rad gick Kungakannan till bästa gångartssto.
Vid prisutdelningen som ägde rum på stora hoppbanan efter ponnyallsvenskans finalomgång överräcktes Kungakannan av Stig
Nordkvist.
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Riksstovinnare genom tiderna

Fotograf Arne Eilert

Vinnare Riksstoutställningen 2001

Bästa hoppsto
JINNI (20), skimmel 168 cm (3 år) e Cardento 933 u Jaita 13187 e Hertigen 505 u Jawohlita 6794 e
Iliad 358 - Trust 244 - Haffner - Snällman - Corsänger - Carolus - Oliphant - Graman.
Ägare och uppfödare Kenneth Andréasson, Kvarngatan, Lindås. Ryttare Robert Kroplewski.
Jinni fick poängen 9979109=53 där 10-9 är löshoppningspoängen från 3-årstetet i domarkritiken
nämns ”elegant, långlinjerad. Välformad hals, välliggande bog, långt kors. Tät och tåvid fram, annars
välbenad. Galoppen rytmisk, vägvinnande med bra bakbensarbete”.
Jinni fick hoppdiplom med 51 p vid Södra Kalmar läns 3-årstest på Aledals ridcenter, Öland. Jinni har
därefter tävlats i hoppning med placeringar medelsvår klass.
(2008)

Efter att i två år ha ägt rum på Flyinge flyttas riksutställningen till Strömsholm och Pingsttävlingarna där. Lördagen den 2 juni
bedömdes 37 stona av Håkan Ström och Lars Bilock på Åbanan i utkanten av tävlingsområdet. Under vårens 3-årstester hade
107 ston fått gångarts- och/eller hoppdiplom. De 22 som nu visades som hoppsto hade sina löshoppningsbetyg med från 3årstestet. Fem av dem deltog även som gångartsston. Galoppen bedömdes under ryttare, därefter visades stona vid hand och
fick betyg för typ - huvud/hals/bål - extremiteter. Sju hoppston gick vidare till final. Som avslutning ställdes bästa gångarts- och
bästa hoppsto mot varandra, och för fjärde gången i rad blev hoppstoet tvåa. Stig Nordkvist var prisutdelare på stora
hoppbanan när de två klassvinnarna visades för en större publik.
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Riksstovinnare genom tiderna

Fotograf Hjördis Kamph

Vinnare Riksstoutställningen 2002

Kungakannan till bästa gångartssto
SYNOVIA (36) 26362, svartbrun 162 cm (3 år) e D-Day 935 u Savoia 24849 e Master 850 u
Bordighera 19249 e Maraton 600 - Galant 486 - Lansiär 377 - Juan 370 - Barbarossa 291 - Jambos 116 Ruster - Amos - Hartguss xx - Jasperding - Cadet - Nording - Willi.

Ägare och uppfödare Lena Nyström, Hässleberga gästgivaregård, Genarp. Ryttare Sandra Sterntorp,
Synovia fick poängen 99881010=54. I domarkritiken nämns ”ädel, feminin, väl proportionerlig med ren
och rörlig skritt, lätt taktmässig trav samt rytmisk välbalanserad galopp”.
Synovia är genom mamman Savoia halvsyster till Syncytia, som vinner Riksutställningen 2006, och till
Sympatica som blir tvåa 2003. Synovia fick gångartsdiplom med 51 p vid Halvblodsklubben Malmöhus
3-årstest på Flyinge. Vid 3-årschampionatet i oktober blev hon bästa gångartshäst samt Best in Show.
Året därpå var hon bästa gångartshäst vid kvalitetsbedömningen i Halmstad och kom 2:a i 4årschampionatet i dressyr. Som 5- och 6-åring vann hon Breeder’s Trophy, samt deltog i Unghäst-VM
i Verden där hon 2005 gick till final. Synovia har ett flertal placeringar i medelsvår dressyr. Hon
betäcktes som 3-åring och är sedan 2008 åter i aveln.
(2008)

Riksutställningen hölls på Strömsholm söndagen den 19 maj i samband med Pingsttävlingarna. Bedömningen var flyttad till
Grand Prix-banan i centrum av tävlingsområdet men domarna var liksom året innan Håkan Ström och Lars Bilock. Vid vårens 3årstester hade 56 ston fått gångartsdiplom och inbjudits till utställningen. Tretton av de 16 anmälda kom till start. Deras
gångarter bedömdes under ryttare, därefter visades de vid hand och fick poäng för typ - huvud/hals/bål - extremiteter. Fem ston
gick vidare till eftermidagens final. Kungakannan till bästa gångartssto överlämnades av Stig Nordkvist. Vid prisutdelningen
deltog även Gunnar Henriksson som i samband med riksutställningen mottog Karlsdalspokalen för sina insatser för den svenska
varmblodsaveln.
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Riksstovinnare genom tiderna

Fotograf okänd

Vinnare Riksstoutställningen 2002

Hornsundspokalen till bästa hoppsto
WINJETTE (23), brun 162 cm (3 år) 167 cm (4 år) e Marwin 942 u Minette 15405 e Marocco 555 u
Ninette 7639 e Nimrod - Juan 370 - Applejack xx - Pansar - Schotte - Cyrus - Colinor II - Erlkönig - Gardi Junior.
Uppfödare Agneta Sjögren Fredriksson, Sjövillan, Ekerö. Ägare Ossi Nilsson, Gärdsmygen 5,
Grödinge. Ryttare Carina Pettersson.
Winjette fick poängen 997999=52 där 9-9 är löshoppningspoängen från 3-årstestet. I domarkritiken
nämns ”Ädel, mycket bra format, feminin med rytmisk välbalanserad galopp”.
Winjette fick dubbeldiplom med 51 p som hopp- och 49 p som gångartstalang vid Mälardalens
Varmblodklubbs 3-årstest på Strömsholm. Året därpå blev hon klass I i både hoppning och gångarter
vid kvalitetsbedömningen på samma plats. Winjette har därefter tävlats i hoppning med vinst och
placeringar i medelsvår klass.
(2008)

Riksutställningen hölls på Strömsholm söndagen den 19 maj i samband med Pingsttävlingarna. Bedömningen var flyttad till
Grand Prix-banan i centrum av tävlingsområdet men domarna var liksom året innan Håkan Ström och Lars Bilock. Vid vårens 3årstester hade 53 ston fått hoppdiplom och inbjudits till utställningen. Samtliga 16 anmälda kom till start. Galoppen bedömdes
under ryttare därefter visades de vid hand och fick poäng för typ - huvud/hals/bål - extremiteter. Hoppbetygen från 3-årstestet
var i förväg inskrivet i protokollet. Sex ston gick vidare till eftermiddagens final. Det nyinstiftade vandringspriset
Hornsundspokalen till bästa hoppsto överlämnades av donatorn Madeleine Bratt. Vid prisutdelningen deltog även Stig Nordkvist
samt Gunnar Henriksson som i samband med riksutställningen mottog Karlsdalspokalen för sina insatser för den svenska
varmblodsaveln.
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Riksstovinnare genom tiderna

Fotograf Hjördis Kamph

Vinnare Riksstoutställningen 2003

Kungakannan till bästa gångartssto
GICEA (16), skimmel 163 cm (3 år) e Rambo 910 u Nicea 21730 e Urbino 430 u Idea 15565 e Indus
530 - Abbé 435 - Polarstern 319 - Salvator 226 - Sixtus - Avanti - Nicero - Halloh - Mirmidone xx - Condor - Laon
- Venerato - Wodan - J Amber - The Cryer xx - Rzewuski.

Ägare och uppfödare Ann och Torsten Pehrsson, Kilhult, Hörby. Ryttare Anna Svanberg.
Gicea fick poängen 998999=53. I domarkritiken nämns ”feminin, långlinjerad med väl ansatt hals och
djup bål, något gracil. Rörlig vägvinnande skritt, lätt elastisk trav och rytmisk välbalanserad galopp i
uppförsbacke”.
Gicea tillhör samma helsyskonskara som hingsten Hermes 1086 och Istrea som vinner Kungakannan
två år senare. Gicea fick gångartsdiplom med 51 p vid Österlens Hästvänners 3-årstest på Bollerup.
Vid 3-årschampionatet kom hon 3:a i dressyrfinalen. Året därpå blev hon mest lovande dressyr- och
hopphäst vid kvalitetsbedömningen i Knislinge och 6:a i 4-årschampionatet i dressyr. Som 5- och 6åring var hon 2:a i Scandinavian Open i Falsterbo och Breeder’s Trophy på Flyinge, samt i final i
Unghäst-VM i Verden.
Gicea har placeringar i medelsvår dressyr och sattes i aveln 2008.
(2008)

Riksutställningen hölls på Strömsholm söndagen den 8 juni i samband med Pingsttävlingarna. Liksom i fjol visades stona på
Grand Prix-banan i centrum av tävlingsområdet, domare var Christina Olsson och Håkan Ström. Startberättigade var ston som
fått diplom vid vårens 3-årstester. Av de 68 som fått gångartsdiplom var femton anmälda och 13 kom till start. Deras gångarter
bedömdes under ryttare, därefter visades de vid hand och fick poäng för typ - huvud/hals/bål - extremiteter. Sex ston gick vidare
till eftermiddagens final.
Kungakannan till bästa gångartssto överräcktes av Stig Nordkvist.
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Riksstovinnare genom tiderna

Fotograf Lars Nickesson

Vinnare Riksstoutställningen 2003

Hornsundspokalen till bästa hoppsto
QUILLABAMBA J, brun 172 cm (3 år) e Quite Easy 958 u E-Cosma 23658 (holst stamm 317a) e
Caletto I 210604175 u Orlinda H 210022077 e Landgraf I - Manometer xx - Heimatdicter - Lorbeerzweig Nenndorf - Dierk - Kürassier - Achill - Chaos - Blitz - Malcolm - Owstwick.

Ägare och uppfödare Jovial AB, (familjen Ström), Kolbäck. Ryttare Louise Haaga.
Quillabamba J fick poängen 99781010=53 där 10-10 är löshoppningspoängen från 3-årstestet. I
domarkritiken nämns ”stor, välproportionerlig, högställd med välansatt hals, djup bog och utmärkt kors.
Galoppen rund och vägvinnande”.
Quillabamba J fick hoppdiplom med 51 p vid Mälardalens Varmblodsklubbs 3-årstest på Strömsholm.
Hon har tävlats i hoppning med placeringar i lätt klass. Quillabamba J exporterad 2008 till Finland som
tävlingshäst.
(2008)

Riksutställningen hölls på Strömsholm söndagen den 8 juni i samband med Pingsttävlingarna. Liksom i fjol visades stona på
Grand Prix-banan i centrum av tävlingsområdet, domare var Christina Olsson och Håkan Ström. Startberättigade var ston som
fått diplom vid vårens 3-årstester. Av de 58 som fått hoppdiplom var arton anmälda och 17 kom till start. Galoppen bedömdes
under ryttare, därefter visades de vid hand och fick poäng för typ - huvud/hals/bål - extremiteter. Hoppbetygen från 3-årstestet
var i förväg inskrivet i protokollet. Sex ston gick vidare till eftermiddagens final. Hornsundspokalen till bästa hoppsto överräcktes
av domare Christina Olsson.
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Riksstovinnare genom tiderna

Fotograf Hjördis Kamph

Vinnare Riksstoutställningen 2004

Kungakannan till bästa gångartssto
SORAYA SD (55), fux 162 cm (3 år) e Don Schufro 95077 u Amina 22808 e Amiral 764 u Sabina
18437 e Stanford 687 - Monaco 602 - Flamingo 481 - Obelisk 394 - Gaspari 340 - Sapeur 229 - Bridge Hampelman xx - Halt - Notatus - Aland - Colorist - Anselm - Norddeutscher - Tilly - Voltigeur - Zampa.

Uppfödare Stall Damino, Gussnava, Ystad. Ägare Hanna Walfridsson, Bruksallén, Torsby. Ryttare
Hanna Walfridsson.
Soraya SD fick poängen 9988109=53. I domarkritiken nämns ”välproportionerlig, feminin med
välansatt hals, välliggande bog och välformat kors, korrekt. Ren skritt, lätt bogfri och elastisk trav,
rytmisk och lösgjord galopp”.
Soraya SD fick gångartsdiplom med 49 p vid Österlens Hästvänners 3-årstest i Bollerup, och blev
klass I i kvalitetsbedömningen i Lillerud 2005. Som 6-åring var hon i final i Breeder’s Trophy och
placerad i medelsvår dressyr. Soraya SD betäcktes första gången 2008.
(2008)

Riksutställningen hölls på Strömsholm söndagen den 30 maj i samband med Pingsttävlingarna. Grundomgången hölls på
Åbanan i utkanten av tävlingsområdet och domare var Håkan Ström och K-G Svensson. Av de 66 ston som fått gångartsdiplom
vid 3-årstestet kom nitton till start. Deras gångarter bedömdes under ryttare, därefter visades de vid hand och fick poäng för typ
- huvud/hals/bål - extremiteter. Sex ston deltog i eftermiddagens final på Grand Prix-banan vid slottet. Kungakannan till bästa
gångartssto överräcktes av Stig Nordkvist.
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Riksstovinnare genom tiderna

Fotograf Lars Nickesson

Vinnare Riksstoutställningen 2004

Hornsundspokalen till bästa hoppsto
CABRIOLET 27309, skimmel 161 cm (3 år) 160 cm (5 år) e Camaro M 979 u La Luna 25721 e
Landlord 849 u Quizzecal Ghost xx 23854 e Lane Court xx 800 - Carnoustie xx - Linacre xx - Golden
Cloud xx - Rondo xx - Glasgerion xx.

Uppfödare Charlotta och Sten Bodin, Trogsta, Forsa. Ägare Malin Lindell, Hudiksvall. Ryttare Malin
Lindell
Cabriolet fick poängen 98891010=54 där 10-10 är löshoppningspoängen från 3-årstestet. I
domarkritiken nämns ”långlinjerad, välproportionerlig med välansatt hals, bra rygg och sadelläge.
Något tät och tåvid fram. Kort skritt, taktmässig och välbalanserad trav och rytmisk vägvinnande
galopp”.
Cabriolet fick hoppdiplom med 52 p vid Gävleborgs Hästavelsförenings 3-årstest i Lervik. Hon
betäcktes som 3-åring och blev som fölsto klass I i hoppning vid kvalitetsbedömningen i Svärdsjö
2006. Hennes föl fick hoppdiplom vid 3-årstestet 2008. Cabriolet har därefter tävlats i hoppning med
placering i medelsvår klass.
(2008)

Riksutställningen hölls på Strömsholm söndagen den 30 maj i samband med Pingsttävlingarna. Grundomgången hölls på
Åbanan i utkanten av tävlingsområdet och domare var Håkan Ström och K-G Svensson. Av de 123 ston som fått hoppdiplom
vid 3-årstestet kom elva till start. Galoppen bedömdes under ryttare, därefter visades de vid hand och fick poäng för typ huvud/hals/bål - extremiteter. Hoppbetygen från 3-årstestet var i förväg inskrivet i protokollet. Sex ston deltog i eftermiddagens
final på Grand Prix-banan vid slottet. Hornsundspokalen till bästa hoppsto överräcktes av Stig Nordkvist.
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Riksstovinnare genom tiderna

Fotograf Hjördis Kamph

Vinnare Riksstoutställningen 2005

Kungakannan till bästa gångartssto
ISTREA (16), brun 164 cm (3 år) e Rambo 910 u Nicea 21730 e Urbino 430 u Idea 15565 e Indus 530
- Abbé 435 - Polarstern 319 - Salvator 226 - Sixtus - Avanti - Nicero - Halloh - Mirmidone xx - Condor - Laon Venerato - Wodan - J Amber - The Cryer xx - Rzewuski.

Ägare och uppfödare Ann och Torsten Pehrsson, Kilhult, Hörby. Ryttare Anna Svanberg.
Istrea fick poängen 999998=53. I domarkritiken nämns ”långlinjerad med bra resning, lång välformad
hals, djup bog och stark rygg. Välbenad. Stora vägvinnande och taktmässiga rörelser”.
Istrea fick gångartsdiplom med 50 p vid Halvblodsklubben Malmöhus 3-årstest på Flyinge. Hon tillhör
samma helsyskonskara som hingsten Hermes 1086 och Gicea, 2003 års vinnare av Kungakannan.
Istrea blev 7:a i 3-årschampionatet i dressyr och har därefter varit i aveln.
(2008)

Riksutställningen hölls på Strömsholm söndagen den 5 juni i samband med ryttartävlingarna som nu frikopplats från pingsten
och fått namnet Strömsholmstävlingarna. Grundomgången flyttades från en regndränkt Åbana upp till stallplanen framför Vita
Ridhuset. Domare var återigen Håkan Ström och K-G Svensson. Av de 70 ston som fått gångartsdiplom vid 3-årstestet kom 19
till start. Gångarterna bedömdes under ryttare, därefter visades de vid hand och fick poäng för typ - huvud/hals/bål extremiteter. Sex ston gick vidare till eftermiddagens final på Grand Prix-banan vid slottet. Kungakannan till bästa gångartssto
överräcktes av Stig Nordkvist.
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Riksstovinnare genom tiderna

Fotograf Lars Nickesson

Vinnare Riksstoutställningen 2005

Hornsundspokalen till bästa hoppsto
SANGRIA (1), brun 168 cm (3 år) e Cortez 679 u Juanita 23571 e Jirlow 768 u Veronica 14639 e
Ambassadeur 518 - Kaifas 371 - Nimrod 392 - Hamlet - Onkel 182 - Largo 144 - Ruster - Zeus - Udiacus x Reform xx - Indus - Aurico - Samhan ox u Dahabi ox.

Ägare och uppfödare Kerstin och Inge Danielsson, KID Lantbruk AB, Köpingsvik. Ryttare Mats
Torstensson.
Sangria fick poängen 10999910=56 där 9-10 är löshoppningspoängen från 3-årstestet. I domarkritiken
nämns ”Internationell typ av sto, långlinjerad med bra resning. Välbenad och korrekt. Välbalanserade
luftiga rörelser med bra takt och påskjut”.
Sangria fick dubbeldiplom med 53 poäng som hopp- och 49 som dressyrtalang vid Södra Kalmar läns
Halvblodsklubbs 3-årstest på Aledal. Hon fick föl som 4-åring och deltog 2007 som fölsto i
kvalitetsbedömningen i Sundsvall där hon fick 9-9 i hoppbetyg. Sangria har tävlats i hoppning lätt
klass och sattes åter i aveln 2008.
(2008)

Riksutställningen hölls på Strömsholm söndagen den 5 juni i samband med ryttartävlingarna som nu frikopplats från pingsten
och fått namnet Strömsholmstävlingarna. Grundomgången flyttades från en regndränkt Åbana upp till stallplanen framför Vita
Ridhuset. Domare var återigen Håkan Ström och K-G Svensson. Av de 70 ston som fått hoppdiplom vid 3-årstestet kom efter
flera strykningar nio till start. Galoppen bedömdes under ryttare, därefter visades de vid hand och fick poäng för typ huvud/hals/bål - extremiteter. Hoppbetygen från 3-årstestet var i förväg inskrivet i protokollet. Tre ston gick vidare till
eftermiddagens final på Grand Prix-banan vid slottet. Hornsundspokalen till bästa hoppsto överräcktes av K-G Svensson.
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Riksstovinnare genom tiderna

Fotograf Emma Waltersson

Vinnare Riksstoutställningen 2006

Kungakannan till bästa gångartssto
SYNCYTIA (36), brun 162 cm (3 år) e Don Primero 981 u Savoia 24849 e Master 850 u Bordighera
19249 e Maraton 600 - Galant 486 - Lansiär 377 - Juan 370 - Barbarossa 291 - Jambos 116 - Ruster - Amos Hartguss xx - Jasperding - Cadet - Nording - Willi.

Uppfödare Lena Nyström, Hässleberga gästgivaregård, Genarp. Ägare Annika och Anders Lindgren,
Ruerna, Hammar. Ryttare Sandra Sterntorp.
Syncytia fick poängen 9989109=54 och i domarkritiken nämns ”välutvecklad med lång välformad hals
och djup bål, något intåad och hastrång. Framåtgripande rörliga och välbalanserade gångarter”.
Syncytia är genom mamman Savoia halvsyster till Synovia, 1:a vid Riksutställningen 2002, och
Sympatica som blev 2:a året därpå. Syncytia fick gångartsdiplom med 49 p vid Nordvästra Skånes
Hästvänners 3-årstest i Åstorp. Hon betäcktes första gången som 5-åring år 2008.
(2008)

Riksutställningen hölls på Strömsholm måndagen den 5 juni i samband med Strömsholmstävlingarna. Grundomgången hölls på
stallplanen framför Vita Ridhuset. Domare var Christina Olsson och K-G Svensson. Uppslutningen var ovanligt stort. Av de 83
ston som fått gångartsdiplom vid 3-årstestet kom 22 till start. Flest avkommor hade Don Primero 981 med fem stycken.
Gångarterna bedömdes under ryttare, därefter visades de vid hand och fick poäng för typ - huvud/hals/bål - extremiteter. Sex
ston gick vidare till eftermiddagens final på Grand Prix-banan vid slottet. Kungakannan till bästa gångartssto överräcktes av
ASVH:s ordförande Ingrid Karlsson.
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Riksstovinnare genom tiderna

Fotograf Anna Jamieson

Vinnare Riksstoutställningen 2006

Hornsundspokalen till bästa hoppsto
QUITE A MISS Y (36), mörkbrun 163 cm (3 år) e Quite Easy 958 u Fräulein Fleur 20220 e Ralmé Z
697 u Comtesse Fleur 14591 e Nepal 390 - Jarramas 367 - Faruk 328 - Janus 117 - Eros - Ruster - Amos Hartguss xx - Jasperding - Cadet -Nording - Willi.

Ägare och uppfödare Ingegerd Halvarsson, Yxefall, Kisa. Ryttare Jessica Sjöquist.
Quite A Miss Y fick poängen 99791010=54 där 10-10 är löshoppningspoängen från 3-årstestet. I
domarkritiken nämns ”ädel, högställd med väl ansatt hals, hög manke och liggande bog, tät och något
uttåad. Lätta, bäriga gångarter med god elasticitet”.
Quite A Miss Y fick dubbeldiplom med 54 p som hopp- och 50 p som gångartstalang vid Östergötlands
Varmblodsförenings 3-årstest på Vretaskolan. Hon fick föl som 4-åring och tävlas i hoppning lätt klass.
(2008)

Riksutställningen hölls på Strömsholm måndagen den 5 juni i samband med Strömsholmstävlingarna. Grundomgången hölls på
stallplanen framför Vita Ridhuset. Domare var Christina Olsson och K-G Svensson. Uppslutningen var ovanligt stort. Av de 95
ston som fått hoppdiplom vid 3-årstestet kom 23 till start. Galoppen bedömdes under ryttare, därefter visades de vid hand och
fick poäng för typ - huvud/hals/bål - extremiteter. Hoppbetygen från 3-årstestet var i förväg inskrivet i protokollet. Fem ston gick
vidare till eftermiddagens final på Grand Prix-banan vid slottet. Hornsundspokalen till bästa hoppsto överräcktes av donatorn
Madeleine Mörner.
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Riksstovinnare genom tiderna

Fotograf Emma Waltersson

Vinnare Riksstoutställningen 2007

Kungakannan till bästa gångartssto
BASILIKA (F.1) brun, 166 cm (3 år) e Bocelli 1044 u Razzia 26880 e Regazzoni 95055 (310157091) u
Alice 24193 e Amiral 764 - Stauss 689 - Kadett 572 - Heimdal 349 - Largo 144 - Index 105 - Khelius Ansiedler - Jacobiner - Aranus - Patt.

Uppfödare Anna och Roberth Karlsson, St. Rundsvallen, Ytterby. Ägare Emma Mattisdotter, Lövänget,
Sundborn. Ryttare Emma Mattisdotter.
Basilika fick 91,1 procent och i domarkritiken nämns ”elegant, välproportionerlig med naturlig resning.
Lätta och bäriga gångarter. Rör sig i uppförsbacke”.
Basilika fick gångartsdiplom med 48 p vid Nordvästra Skånes Hästvänners 3-årstest i Åstorp och
betäcktes samma år.
(2008)

Riksutställningen hölls på Strömsholm lördagen den 2 juni i samband med Strömsholmstävlingarna. Grundomgången var flyttad
till Röda Ridhuset längst bort på åsen på grund av att A2 influensa nyss förekommit i flera av anläggningens stallar. Till
domarna Christina Olsson och Leif Nilsson anslöt Torsten Hansson vid eftermiddagens finalomgång på Grand Prix-banan vid
slottet. Av de 100 ston som fått gångartsdiplom vid 3-årstestet kom 22 till start. Sex av dem gick till final. En ny poängberäkning
användes där typ, genomsnitt av gångartsbetyg samt allmänt intryck vägde lika. Slutbetyget presenterades i procent.
Kungakannan till bästa gångartssto överräcktes av Hjördis Kamph som i samband med riksutställningen mottog
Karlsdalspokalen för sina insatser för den svenska varmblodsaveln.
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Riksstovinnare genom tiderna

Fotograf Eva-Lena Ahlsten

Vinnare Riksstoutställningen 2007

Hornsundspokalen till bästa hoppsto
JOYFUL, mörkbrun 165 cm (3 år) e Orlando 95132 (96.10385 Stb) u Joyce 22546 e Racot 642 u
Sisse DH 1623 e Martell I DH 182 - Benvenuto xx DH 166 - Folgsam 3418 (Han.).
Ägare och uppfödare Leif Medin, Skövde. Ryttare Ann Sofie Ahlsten.
Joyful fick 92,23 procent och i domarkritiken nämns ”elegant modern sporthäst typ. Högställd med
lätta energiska gångarter”.
Joyful fick hoppdiplom med 52 p vid Föreningen till den Ädla hästavelns förbättrande i Skaraborgs läns
3-årstest på Grevagården och betäcktes samma år.
(2008)

Riksutställningen hölls på Strömsholm lördagen den 2 juni i samband med Strömsholmstävlingarna. Grundomgången var flyttad
till Röda Ridhuset längst bort på åsen på grund av att A2 influensa nyss förekommit i flera av anläggningens stallar. Till
domarna Christina Olsson och Leif Nilsson anslöt Torsten Hansson vid eftermiddagens finalomgång på Grand Prix-banan vid
slottet. Av de 95 ston som fått hoppdiplom vid 3-årstestet kom endast elva till start. Fem av dem gick till final. En ny
poängberäkning användes där typ, genomsnitt av galoppbetyg och hoppbetygen från 3-årstestet samt allmänt intryck vägde
lika. Slutbetyget presenterades i procent.
Hornsundspokalen till bästa hoppsto överräcktes av donatorn Madeleine Mörner.
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Riksstovinnare genom tiderna

Fotograf Lars Nickesson

Vinnare Riksstoutställningen 2008

Kungakannan till bästa gångartssto
MY PRINCESS, fux 167 cm (3 år) e His Highness 316833900 u Nymphaea 2667 e Nactus 854 u
Thuja 21571 e Tolstoy 701 - Pan xx - Juan 370 - Nero 175 - Tribun - Merry Mat xx - Cyrano - Mierendorf Hyperion.

Ägare och uppfödare Anita Rostner, Myrsjö gård, Fjärdhundra. Ryttare Evelina Johannesson.
My Princess sattes etta med 87,8 procent. I domarkritiken beskrevs hon som ”välutvecklad, ganska
ädel och feminin. Skritten var ren, energisk och avspänd. Traven lätt, energisk och spänstig, stundtals
överilad i arbetstrav. Galoppen lätt, välbalanserad, rytmisk och elastisk”.
My Princess fick gångartsdiplom med 50 p vid Mälardalens Varmblodsklubbs 3-årstest på
Strömsholm. I oktober vann hon 3-årschampionatet för gångartshästar vid Svenskt Avel- och
Sportschampionat på Flyinge. My Princess betäcktes som 3-åring.

(2008)

Riksutställningen hölls på Strömsholm den 8 juni i samband med Strömsholmstävlingarna. Domarnämnden bestod av Jan-Ove
Olsson och Leif Nilsson. Diplomston med minst 48 p vid 3-årstestet var välkomna. Tretton av de 53 behöriga gångartsstona
deltog. Grundomgången då stona visades ridna och vid hand hölls i Röda Ridhuset. Sex ston gick vidare till finalen på Grand
Prixbanan vid slottet. Kungakannan överräcktes av ASVH:s ordförande Ingrid Karlsson.
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Riksstovinnare genom tiderna

Fotograf Yvonne Karlsson

Vinnare Riksstoutställningen 2008

Hornsundspokalen till bästa hoppsto
ANJOU T (23), brun 166 cm (3 år) e Ohorn 1071 u Akvileja 27046 e Cortez 679 u Azalea 18650 e
Urbino 430 - Vagant 559 - Immer 359 - Cosmos xx - Applejack xx - Pansar 192 - Schotte - Cyrus - Colinor II Erlkönig - Gardi - Junior.

Ägare och uppfödare Olle Olsson, Tyllered, Tvååker. Löshoppning Mikael Nolin och ryttare Jennie
Hammarqvist.
Anjou T sattes etta med 94,4 procent. I domarkritiken nämndes hennes ”mycket goda sporthästtyp,
ädel och elegant, proportionerlig med harmoniskt sida. Galoppen var energisk, spänstig och
välbalanserad. I löshoppning visade hon ett stort hopp med god teknik och bra avstamp”.
Anjou T fick dubbeldiplom med 49 p som hopp- och 48 som dressyrtalang vid Halländska
Hästavelsföreningens 3-årstest i Plönninge. Hon betäcktes som 3-åring.

(2008)

Riksutställningen hölls på Strömsholm den 8 juni i samband med Strömsholmstävlingarna. Domarnämnden bestod av Jan-Ove
Olsson och Leif Nilsson. Diplomston med minst 48 p vid 3-årstestet var välkomna. Femton av de 85 behöriga hoppstona var
anmälda och 13 kom till start. Grundomgången hölls i Röda Ridhuset och för första gången sedan år 2000 ingick löshoppning i
bedömningen. Därpå följde exteriörbedömning vid hand. Fyra av deltagarna togs ut till finalen på Grand Prixbanan där de
visades under ryttare. Hornsundspokalen överräcktes av ASVH:s ordförande Ingrid Karlsson.
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Riksstovinnare genom tiderna

Fotograf Yvonne Karlsson

Vinnare Riksstoutställningen 2009

Kungakannan till bästa gångartssto
FIRST LOVE, fux 167 cm e Fürst Heinrich 411680498 u Annika HSP 330477998 e Welton 312343089
u Anika H 330258992 e Westminster 310248480 - Veritas x.
Uppfödare Uwe Marken, Westerstede, Tyskland. Ägare European Dressage Design AB, Stillingsön.
Visare Harald Prince och ryttare Adriana Zonari.
First Love sattes etta med 88 procent. I domarkritiken nämndes ”Ädel, långlinjerad och elegant, med
något rak men musklad rygg och kors. Tre avspända gångarter; skritten ren och rörlig, traven lätt och
taktmässig och galoppen lätt och balanserad. Mycket harmonisk under ryttare”.
First Love fick gångartsdiplom med 48 p vid Halländska Hästavelsföreningens 3-årstest på
Plönningegymnasiet.

(2009)

Riksutställningen hölls på Strömsholm den 7 juni i samband med Strömsholmstävlingarna. Domarnämnde bestod av Jan-Ove
Olsson och Leif Nilsson samt gästdomare Björn Carlsson. Diplomston med minst 48 p vid 3-årstestet var välkomna. Tio av de
38 behöriga gångartsstona kom till start. Grundomgången hölls i Röda Ridhuset där stona visades under ryttare och därefter
exteriörbedömdes vid hand. Fyra ston togs ut till eftermiddagens final på Grand Prixbanan där de åter reds. Kungakannan
överräcktes av styrelseledamot Johan Köling och avelsledare Emma Thorén-Hellsten.
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Riksstovinnare genom tiderna

Fotograf Lars Nickesson

Vinnare Riksstoutställningen 2009

Hornsundspokalen till bästa hoppsto
CHARMANTE RÖKÄRR, brun 169 cm e Cracker Jack 000216601 u Claire 04-02-3258 e New
Balance 971 u Corazon 21064 e Cortez 679 - Maximus 620 - Dagobert 4116 - Abhang III 4070 - Sesam I
3986 - Grunelius 1235 - Faschist - Spee - Lampenschirm - Nolbeck - Junior.

Ägare och uppfödare Stall M & B Goertz, Rökärr, Kolmården. Löshoppning Benjamin Goertz och
ryttare Maria Goertz.
Charmante Rökätt sattes etta med 89 procent. I domarkritiken nämndes ” Välutvecklad, elegant och
långlinjerad med mycket bra sporttyp. Rytmisk, spänstig och mycket välbalanserad galopp. En positiv
häst med stort hopp och god teknik. Uppmärksam på hinder med härlig attityd och god energi”.
Charmante Rökärr fick dubbeldiplom med 51 p som hopp- och 49 p som gångartstalang vid
Östergötlands Varmblodsförenings 3-årstest på Vretagymnasiet.

(2009)

Riksutställningen hölls på Strömsholm den 7 juni i samband med Strömsholmstävlingarna. Domarnämnde bestod av Jan-Ove
Olsson och Leif Nilsson samt gästdomare Björn Carlsson. Diplomston med minst 48 p vid 3-årstestet var välkomna. Nio av de
65 behöriga hoppstona kom till start. Grundomgången hölls i Röda Ridhuset där stona löshoppades och därefter
exteriörbedömdes vid hand. Fyra ston togs ut till eftermiddagens final på Grand Prixbanan där de visades under ryttare.
Hornsundspokalen överräcktes av styrelseledamot Johan Köling och avelsledare Emma Thorén-Hellsten.
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Riksstovinnare genom tiderna

© Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen och författaren
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