
 

Fölchampionat och utställning 12 oktober 2013 

 

Trots det till en början svala intresset för årets utställning, blev det 10 vackra hästar som samlades på 
Ängsgården för att få en bedömning av domare Birgitta Larsson. Vi var väldigt kort om funktionärer, 
vilket ledde till att de som var på plats fick göra så gott de kunde mellan visningarna av egna och 
andras hästar. Några missar blev det, men vi hoppas på överseende från våra deltagare och att allt 
blev rätt till slut med priser och resultat! 

 

Att vara multifunktionärer är inte alltid optimalt, men vi fick ihop det till slut! 

 

Årets fölchampionat bestod endast av två individer, men vilka fina föl! Båda lovordades av domaren 
och belönades högt. Årets Fölchampion blev Gulmåras Palas, med hela 43p! Med luftiga gångarter 
och fin sida fick han raden 99889. Domaren ville att han skulle sparas som hingstämne, men Palas 
saknar tyvärr ett stamboksfört sto i femte ledet. (För att bli godkänd hingst krävs fem generationer 
stamboksfört.) Tvåa blev fina Krom, som belönades med 40p och även han fick goda omdömen, 
bland annat för sin utmärkta skritt.  

    

Gulmåras Palas och mamma Ilse Krom och mamma Monett 3035 

 

Bland ettåringarna var det Nike Grönkulla som föll domaren mest i smaken för dagen, även hon fick 
ett stort plus för skritten och slutade på 39p. Cezil, med inlånad visare då matte är skadad, belönades 
med 38p. Lite blyg för dagen och ville hellre vara med de andra hästarna än att visa sina lätta fina 



rörelser, men gjorde bra ifrån sig till slut. Vi hade också en representant för världen utanför 
fjordhästen, ettårshingsten Peregrin av irisch cobtyp, som fick 38p och bländade och med sin 
fantastiskt skinande skäckfärg i svart och vitt, utmärkt visad.  

          

Cezil med lånad dagisfröken                Unghingsten Peregrin 

 

Tvåårsringen bestod av valacken Atlas Grönkulla och stoet Vackra. Vackra belönades med en 9a för 
sin goda rastyp och samlade ihop 39p och Atlas fick 38p, välbenad och med bra skritt. 

 

        

Vackra Vackra          Atlas Grönkulla och Nike Grönkulla med familj 

 

Den sista klassen var öppen för hästar födda 2010 eller tidigare. Först ut var Galant, en treårig valack 
som har bra gångarter och förväntas bli en bra tävlingshäst, vilket domaren höll med om. Galant 
belönades med 38p. Nästa individ var fyraåriga Uddas Diva som kammade hem dagens högsta 
enskilda poäng, en 10a på sin fantastiska skritt! Med en nia på traven har även hon förutsättningar 
att bli en riktigt bra tävlingshäst, totalt blev det 39p. Sista hästen ut var sexårige Elliot, som fick 
beröm för sitt fina sadelläge och sina gångarter som bedömdes som utvecklingsbara. 40p blev det, 
vilket alltså ledde till att det blev en BIS-ring! 



              

Treåriga Galant håller takten            Uddas Diva skrittar för 10p 

 

Elliot med en av sina två mattar, Evelina  

 

Eftersom att vinnaren av Fölchampionatet stod i transporten med sin mamma och dessutom hade 
kammat hem hela tre poäng mer än Elliot blev Best In Show snabbt avklarat utan ytterligare visning. 
Elliot blev då alltså Res-BIS och med fantastiska 43p blev Gulmåras Palas BIS!!  



 

Gulmåras Palas, Best in Show! 

Trots att det var en liten lite utställning var resultatet mycket gott. Samtliga visade hästar var av Klass 
1 och tre av tio belönades med guld, vilket visar att om vi nu inte har kvantitet, så har vi i alla fall hög 
kvalitet! 

Grattis till alla fina hästar och stort tack till domare och funktionärer!  

//Anna Mattsson, fotograf i reportaget: Anders Edvardsson 

 

 

RESULTAT UTSTÄLLNING DEN 12/10 -13, ÄNGSGÅRDEN 

 

         FÖLCHAMPIONAT 2013 

 

      1.  GULLMÅRA PALAS  hingst född 2013 ljbrbl 

            e: Furubäcks Inter 191 

            u: Gulmåras Ilse 3398 

 ue: Tamlin Grönkulla 226 

  äg: Marita Hansson  Gulmåras Fjordstuteri  Hörby 

    99889=43p 

     

      2.  KROM  hingst född 2013 ljbrbl 

            e: Kim Hero 221 

            u: Monett 3035 

            ue: Knast Halsnaes 173 

            äg. Ima Häst och Smide HB/ Malin Levin  Brönnestad 

 88897=40p 

 

       HINGSTAR OCH VALACKER FÖDDA 2012 



 

       3. CEZIL  val född 2012 ljbrbl 

            e: Terne Gutt 278 

            u: Cilke 

            ue: Hugo 179 

            äg. Petra Nillson Hörby 

 87878=38p 

        

       4. PEREGRIN  hingst  född 2012 skäck 

           okänd 

           äg. Madelene Drottmar Hässleholm 

 77888=38p 

 

      STON FÖDDA 2012 

     

       5. NIKE GRÖNKULLA  sto född 2012 ljbrbl 

           e. Terne Gutt 278 

           u: Nuxi 3484 

           ue: Gullix 141 

           äg. Fam Holmgren Grönkulla fjordstuteri Hörby 

 88797=39p 

 

     HINGSTAR OCH VALACKER FÖDDA 2011 

  

      6. ATLAS GRÖNKULLA  val född 2011 ljbrbl 

           e: Brynje 218 

           u: Venus Grönkulla 3421 

           ue: Tamlin Grönkulla 226 

          äg. Fam Holmgren Grönkulla Fjordstuteri Hörby 

 87887=38 

 

       STON FÖDDA 2011 

 

       7. VACKRA sto född 2011 ljbrbl 

          e: Vessmer 253 

          u: Monett 3035 

          ue: Mimer 200 

          äg. Emma Isacsson Hässleholm 

 98778=39p 

 

 

FJORDHÄSTBEDÖMNING HÄSTAR FÖDDA 2010 ELLER TIDIGARE 

 

  8. GALANT  val född 2010 ljbrbl 

     e: Mykletind 261 

     u: Ninni 

     ue. Temperament 227 

    äg. Petra Nilsson Hörby 

     87788=38p  

 



 9. UDDAS DIVA  sto född 2009 ljbrbl 

     e:  Solhems Myckle 225 

     u: Uddas Penny 3425 

     ue: Lysluggen 194 

     äg: Therese Green Veberöd 

     776109=39p 

 

10. ELLIOT val född 2007 ljbrbl 

      e: Allman 204 

      u: Ebba 3041 

      ue: Solhems Myckle 225 

      äg. Anna Mattsson/ Evelina Gustavsson 

     89788=40p 

  
 


