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Emelia Kosel är återigen på plats,
detta år med Clydesdalehästarna
Ferrywell och Holburn Anna
Marie. Här berättar hon mer om
dem:
Ferrywell är ett Clydesdalesto,
brunskäck född 2005,
e: Hillside Lorton Legacy - u:
Middleholm Lady Natasha - ue:
Dillars Benedictine, ägare Emelia
Kosel.
"Fairy" har varit med under SIHS i
många år! Hon är trevlig, framåt och ställer upp på allt, mån om sin ryttare så
vem som helst kan rida henne! Fairy är både riden och körd och har deltagit i
flera olika event hemma i Eksjö så hon är mycket van vid liv och rörelse."
Holburn Anna Marie är ett
Clydesdalesto, brun född 2014,
e: Collessie Stepping Stone 25719
V114 - u: Downhill Snowflake
10036 V116 - ue: Carnaff
Ambassador 25721 V114, ägare
Jenny Fritzon.
"Hon är nyfiken och orädd av sig!
Varit med på stora event hemma i
Eksjö och är väldigt duktig, hon har
Fairy som stöd och gör då allt man
ber henne om!
Amie är riden och körd men ganska
grön i ridningen om man jämför
med Fairy."

Som representanter för Shire har vi två tjejer som också har varit med innan:
Björklundagårdens Freja är ett
mörkbrunt sto född 2007, e:
Acle Magnum 46796 - ue:
Snelson Magnus 46458
Mia beskriver Freja som lugn,
stabil och mycket snäll. Freja går
hubertusjakter, är med på event
av olika slag och har sedan i
somras börjat delta på
dressyrtävlingar.
Freja går stadigt LB och tränar
inför debut i LA till hösten.
Ett underbart sto med många
framtidsplaner!

Freja och Mia får sällskap i
Friends av hästen Rexius
Dixie tillsammans med Harriet
Nilsson.
Rexius Dixie är ett brunt sto
född 2012, uppfödd och ägd av
Harriet Nilsson.
Dixie är e: Hill Lodge Linton
47373 - u; Trem-Y-Wyddfa
Vicky 148197
Dixie är riden och körd. Hon är
runt 185 cm hög och ser väldigt
rastypisk ut. Dixie har tidigare
blivit utsedd till reserv Best In
Show i Danmark som 3-åring,
för att året efter bli utsedd till bästa 4-åring. Harriet beskriver Dixie som en cool,
lugn och mycket social häst.

