Kulltorps Stuteri
- Holmsbergs Gård, Ljungbyholm

Uppfödning av Welshponnyer sektion B av Mats och Cecilia Olsson.
”Vi är lantbrukare med grisproduktion, växtodling, skog samt ponny- och liten
travhästuppfödning. Vi har fyra utflugna barn och två barnbarn, varav flera delar
våra intressen!
1969 fick Mats som nioåring sina första Welshponnyer av sin far Nils-Erik
Ohlsson. Det var två stoföl födda på Wärnanäs. Ett av fölen var Wärnanäs
Pollyanna. 1978 köptes ett föl på Wärnanäs avvecklingsauktion, hingstfölet
Wärnanäs Peng. Dessa två finns med i nästan alla våra Welshponnyer. Båda blev
elitpremierade.
På denna bas har vi sedan byggt vidare. Våra årliga besök på Royal Welsh och
stuterier i Wales har hjälpt oss att hitta hingstar värda att prova. Dock är det få
som satt avtryck i vår avel. Paddock Camargue som kom till oss 1994 har betytt
otroligt mycket, och även Downland Wild Fowler har visat sig passa bra till våra
ston och därför fått stanna kvar hos oss. Stolinjen ligger fast sedan starten, vilket

gör att vi har en homogen
grupp av f.n. 15 avelsston
vilket underlättar att bedöma
nya avelshingstar!
Stostammen är unik eftersom
den saknar inslag av tillfälliga
influenser. Därför har den
väckt intresse i stora delar av
welshvärlden då den är så
basic. Pollyannas barnbarn
Kulltorps Belinda e. Paddock Camargue mf Wärnanäs Peng, ett old fashionedsto, blev Årets Ponny 2006.
Som uppfödare är det väldigt roligt att höra från köpare och läsa om våra
uppfödningar som tävlar framgångsrikt i olika discipliner, framförallt hoppning
och fälttävlan. Flera av våra uppfödningar har tagit SM-medaljer.
Det är också roligt att hingstar vi fött upp verkat i aveln i bl.a. Storbritannien och
Holland.
Vi får 10-15 welshföl varje år.
På somrarna anordnar vi
fölsafari då vi åker traktor och
vagn ut till betesmarkerna och
ser på våra ponnyer. Ett
arrangemang
som
blivit
populärt med åren.
Vi har vid ett par tillfällen
anordnat auktioner men har
numera en försäljningsdag på
hösten, då merparten av fölen
säljs, och även en del äldre.
Mats, och även hans far, har varit ordförande i Welshponnyföreningen. Mats är
welshdomare och var i unga år med i hingstpremieringsnämnden men dömer
numera endast utställningar utomlands.
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