Hanna Salomonsson
Hanna Salomonsson heter jag och är
en liten vuxen (33 år) som tidigt
fastnade för connemara som ras när
jag som många andra satte min fot
ute på Hagens connemarastuteri.
Ungponnyer är alltid något som
legat mig varmt om hjärtat och som
liten vuxenryttare är 3 årstest,
kvalitet & championaten roliga mål
på vägen. Jag har därför fått den
roliga förfrågan att berätta lite om
några av mina egna ungponnyer här
som visat framfötterna för vår ras
just på bl.a ungponnyfinalerna
genom åren.
Holmtebo Noula
När det var dags för min första egna
Connemara köpte jag 2012 från
Holmtebo stuteri 3,5 åriga
Holmtebo Noula (f09 Starrhult
Bossanova - Hagens O’Cheif). Det
visade sig med facit i hand vara ett
väldigt bra första hästköp för oj så roliga minnen vi fick tillsammans! Noula eller Nollan som hon till
vardags kallades här hemma (lite ironiskt sen med tanke på vad hon kom att prestera). Hon placerade sig
alla åren nere i finalerna (utom som 5 åring då championaten uteblev det året) med en 4e plac i gångarter
som 3 åring, en 3:e plac i gångarter som 4 åring och sen vann hon 6 års championatet i dressyr vårt sista år
tillsammans. På vägen hann vi dessutom även med placering upp till MSV C dressyr bland storhästar, hon
vann Connemara mästerskapen som både 5 åring & 6 åring i katergori för överåriga och storhästar samt
blev reserv best in show med fina 44 poäng som 5 åring.
Hemma var hon världens bästa kompis, likaväl som hon dansade runt på dressyrbanorna kunde man glatt
galoppera ut barbacka i skogen, slänga upp lillasyster som red en gång vartannat år eller låna ut henne till
tävlingssugna kompisar - hon gjorde alltid sitt bästa för vem som än satte sig på henne och hade verkligen
en arbetsmoral där hon gav 100%. För mig var hon var verkligen en once in a lifetime häst och det var ett
tufft beslut att sälja henne vidare när hon passerat ungponny åren. I november 2015 såldes hon till en familj
i Täby som fortfarande äger henne än idag. I stallet stod då nästa connemara Holmtebo Image, då 3 år
gammal. För pengarna jag sålde Noula för köptes dessutom 1 åriga Holmtebo Marconi in.

Holmtebo Image
Nästa framgångshäst är Image (f-12 Hagens
D’Arcy - Pilgaards Killroy) som köptes in
sommaren 2015 när jag visste att Noulas och min
tid började ta slut. Jag hade inte tittat ut Image på
förhand utan råkade av en händelse vara med vid
hans 3 årstest i maj och blev förälskad. Oftast får
jag en magkänsla för mina hästar och hittills har
den ju verkat stämma rätt bra, något sa mig helt
enkelt att den här hästen vill jag ha. Sagt och gjort
köptes Image i början på juni med ett färskt
gångartsdiplom med 50 p redan i bagaget, i
september åkte vi ner till finalen i Vetlanda och
han gick där in och vann finalen i gångarter, året
därpå kom han sedan tillbaka som 4 åring och
vann istället hoppfinalen.
Som 5 och 6 åring placerade han sig i
dressyrfinalen bägge åren. Han har en radda med
framgångsrika syskon, både hel och halvsyskon
och jag har idag en tvåårig lillasyster (e. Starrhult
Bossanova) på tillväxt. Image var en bussig kille
och verkligen en allorund ponny, utöver sina
ungponny framgångar han hann i min ägo starta upp till LA:P1/LA:3 dressyr, LB hoppning & deb
fälttävlan (fast med ponnyryttare på ryggen). Han var lite försiktig i sin tur och hemma kallades han Nasse
från karaktären i Nalle Phu. Snällare häst har jag aldrig haft i stallet och han lämnade ett stort tomrum efter
sig. Även Image såldes vidare efter 6 års säsongen och bor idag hos en satsade ungdom i Umeå.

Holmtebo Marconi
Mackan köptes in som 1 åring från
Holmtebo och har lite samma
stamkombination som Noula
(Starrhult Bossanova - Hagens
O’Cheif) och har även han visat
framfötterna trots sin unga ålder.
Som 3 åring fick han
dubbeldiplom på treårstestet och
placerade sig 2:a i hoppfinalen.
Han var en lite känsligare kille till
naturen och hans utbildning tog
lite längre tid än övriga ponnyer
jag haft, men när det verkligen
gällt har han vuxit i kostymen
undan för undan. Som 4 åring fick
han igen dubbeldiplom och i
finalen blev av både bästa Connemara med en 3e plats i gångarter och vann 4 års finalen i hoppning med
fina 9999. I år har han stått hos fodervärd som kunnat satsa på hans hopputbildning då jag själv inte gärna
hoppar och är färdigkvalad för 5 års championaten i år, nästa steg på agendan är att debutera LB. Han står,
tyvärr, till salu redan i år eftersom jag inte kan förvalta den hoppkapacitet han besitter så vi får se om det
perfekta hemmet dyker upp.
Mitt samarbete med Holmtebo stuteri är något jag värderar otroligt högt. Utan deras avelsarbete hade jag
inte fått förvalta de här fina ponnyerna och jag hoppas vi kommer få fram många fler genom åren!
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