Sweden International Horse Show 2019 –
Svenska Clydesdale & Shirehästföreningen

Ferrywell med Emelia Kosel –
” Fairy är en Clydesdale-dam i sina
bästa år, 14 år gammal och har varit
med under SIHS flera gånger innan.
Hon är riden och körd och ställer
upp på allt!
Jag som äger henne och rider heter
Emelia och är 32 år gammal. Just nu
så försöker vi hålla igång dressyren
lite extra!”

River Clyde Lucky Luke med Iris Hjalmarsdottir –
Åke, som han kallas till vardags, är
en hingst född 2016, uppfödd och
ägd av Iris Hjalmarsdottir och Patrik
Johansson.
”Åke blev bästa svenskfödda
Clydesdale på föreningens riksutställning tidigare i år. Han är inriden
under våren 2019 och är i utbildning
både som rid- och körhäst. Åke
älskar nya saker och människor och
är den häst, trots sin ringa ålder och
utbildning, som agerar tryggt
sällskap. Vi hoppas att han utvecklas väl och kommer att användas i avel, kör- och skogsarbete
framgent. Iris och Patrik tränar Åke tillsammans mot mål som dressyrtävling samt körarbete i
skogen. Med arbetet som pågår hemma på gården i Halmstad så hoppas River Clyde Horses
kunna stärka Clydesdaleaveln i Sverige.”

Rexius Dixie med Harriet Nilsson –
”Rexius Dixie, född 2012 hemma hos mig,
Harriet, i Ängelholm i Skåne.
Hon var med under SIHS även i fjol och var
då största hästen på hela Friends arena med
sina 190 cm i mankhöjd. Dixie är inkörd och
inriden av mig, och fick ett föl för 2,5 år sen.
Dixie har varit med i Årets Kallblod,
Falsterbo Horse Show, både i SH:s regi och
föreningens regi.
Hon är en mycket social häst som nog gärna
följt med in och legat i soffan på kvällen, min
lilla häst skulle aldrig göra något dumt för
hon vet att är man stor måste man vara
snäll.”

Björklundagårdens Freja med Mia Björklund –
Ett 12-årigt shiresto som är fött på
Björklundagården. Det blir tredje året på
Friends för Freja och Mia.
Freja har varit med i Falsterbo, på julshower,
marknader och andra tillställningar.
Ekipaget tävlar dressyr upp till LB. Freja är
en enda stor nallebjörn till sättet.

