Sweden International Horse Show 2019 –
Avelsföreningen Kaspisk Häst

Juliette Carrasco med Ann’s Zamiro –
Ann´s Zamiro är en svenskfödd 11-årig valack. Hans far är
den flerfaldigt guldbelönade Maks Zpirit.
Juliette har ridit Zamiro i nästan två år. De har hunnit med
att hoppa ett flertal banor upp till 70 cm på pay´n´jump, de
har tävlat tillsammans några gånger och varit med på SIHS
2018 och Djurens Helg 2019. Tidigare har Zamiro tävlats i
ponnygalopp med placering på SM som bästa resultat.
På utställning har Zamiro belönats med upp till 40 poäng
(guld). Dessa två gillar verkligen att hoppa och en annan
favorit är en barbackatur i skogen på tu man hand. Just nu
övas det mycket på galoppombyten och sidvärtsrörelser.
Zamiro är en kille med lite dyrare smak och tackar inte nej
till en lite lyxigare hästgodis, gärna med lakritssmak!

Lucia Dahlsten med Kineton Kaspar –
Kaspiska Kaspar är en pigg 18-årig valack med glimten i
ögat. Han är en snäll, nyfiken och lite busig kompis som
älskar uppmärksamhet.
Lucia, 10 år, har ridit Kaspar sedan september 2018 då
Kaspar flyttade till familjen Dahlsten. Lucia och Kaspar
tränar dressyr och Lucia drömmer om att komma ut på
tävlingsbanan.
Utställningar är också roligt och på riksutställningen för
kaspiska hästar i juni 2019 blev Kaspar reserv BIR. Men det
allra bästa dessa två vet är att ta en barbackatur i skogen.

Livia von Stedingk med Maks Zpirit –
Livia von Stedingk är 12 år och har ridit
Maks Zpirit i tre år. Zpirit är en mycket
stilig valack med gott självförtroende född
år 2003 E: Kineton Houdini U: Darkhorse
Zamirah. Både han och Livia älskar fart och
äventyr och det roligaste som finns är att
springa snabbt och hoppa högt! Zpirit har
genom tiderna fått fina placeringar i
dressyr, hoppning, körning. Han är även
utställd med upp till 45 poäng och har tagit
hem fem stycken BIS-titlar varav en i
Holland.
Zpirit är lyhörd och lättlärd. Han ställer
alltid upp och är mycket rolig att rida! Maks
Zpirit ägs av Ann Hagström. Uppfödare är
Marie Klingstedt. Det här är fjärde året för
Zpirit på Sweden International Horse Show
och tredje året för Livia och hon älskar allt
med det!

