Presentation av de medlemmar som
finns på valberedingens förslag inför årsmötet

Ann-Cathrine Åquist
För länge sedan, någon gång på 1980-talet, var
jag i Wien på studieresa. Det visade sig att det var
tre månaders kö till föreställningarna på Spanska
ridskolan, men mot en lägre avgift kunde man
få titta på träningen. Den avslutades med kadrilj
med hästar och beridare i uppvisningsmundering, till musik, under tända kristallkronor. En
fantastiska upplevelse! Då väcktes en dröm …
Sedan dess räknar jag mig som ”lipizzaner-vän”.
Det dröjde till 2005 innan jag fick min första lipizzaner, Pluto Marodeur. Nu, vid årsskiftet kom
min andra, fantastiska lipizzner, Pluto Canisso
(efter Pluto Ramon och Bianca II). Det verkar
som att han vill vara med på att utbilda sig inom
den akademiska ridkonsten.
Jag blev invald i SLFs styrelse 2016. Från mitt
jobb har jag vana av styrelsearbete, men det är
lite annorlunda att vara verksam inom den typ
av förening som SLF är. Nu, efter nästan ett år,
har jag lärt mig en del som jag kommer att ha
nytta av om jag blir vald till SLFs styrelse 2017.
Det viktigast skälet till att jag kandiderar är att
jag vill dra mitt strå till stacken i främjandet av
lipizzanerhästen och lipizzaneraveln i landet. Jag
vill också bidra till samverkan inom ASHR, med
angloarabföreningen och morganhästföreningen.
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Sylvia Ingemarsdotter
Född 1949, uppväxt i Nordmark, Värmland. Bor sedan 1984
på egen gård i byn Rönnäs, Leksands kommun.
Hela mitt liv har jag arbetat som frilansande filmklippare,
men sedan år 2000 har jag haft en anställning på Högskolan
Dalarna som lärare. Numera är jag pensionerad med titeln
Professor Emerita i Bildproduktion på nämnda ställe.
1989 skaffade jag min första häst och tio år senare fick jag
min första lipizzaner, Pluto Safir. Han blev 24 år, men är sedan i somras i hästhimlen, sin sista vila fick han på en vacker
äng nära gården. Nu har jag Pluto Ibra 2008 som är en vacker
och snäll valack som efter några yviga ungdomsår blivit en
riktig gentleman.
Tyvärr är jag bortrest när årsmötet går av stapeln, men jag
har accepterat att vara ledamot av styrelsen och hoppas att jag
kan vara till nytta.

Sonja Lnenickova
Jag bor i Örebro och blev invald i
styrelsen 2015 som suppleant. Till
vardags arbetar jag som sjuksköterska
på infektionskliniken och som
personlig assistent till min dotter.
Innan min dotter föddes hade jag
varmblod.
Det är nu åtta år sen jag köpte
min första Lipizzaner Conversano
Attention, ja han blir nu 25 år. Han
har varit min vän och läromästare
men även en god och pussvänlig vän
till min dotter, även hon har ridit
honom med hjälp av mig eller någon
annan assistent.
Några år senare fick hon en fjording av
mig då hon tyckte om att kasta horse
boll och ”Lippe” inte uppskattade
den leken, jo det var även det att det
var dåligt med säkra alternativ på
ridskolan och därav beslutade jag mig
för att hon skulle ha en säker häst med
lite rörelse i ryggen vid gång då hon
red där.
Till våren blir det nu fyra år sen som
jag började se min efter någon som så
Myy Hävengren
Jag är sedan 2004 ägare av en fantastisk lipizzaner vid namn Pluto Bartok.
Denna häst är den individ som gör
att jag tycker det är viktigt med bevarandet av denna ras. Jag hoppas och
tror att föreningen bidrar till detta och
tycker att det är roligt att få vara en del
av detta arbete.

småningom skulle få överta ”Lippes”
mantel.
Jag ringde då upp Susanne Hedstrand
där jag tidigare varit och provridit
hennes hästar då min gubbe var
skadad.
Efter några samtal bestämde jag mig
för Maestoso Ztar Light som är en
bestämd dam och kommer att bli
en mycket bra efterträdare. Lippe
har verkligen tagit på sig rollen i att
uppfostra henne.
Min tid är beroende av minutiös
planering för att jag ska få vardagen
att gå ihop då jag är ensamstående
med en handikappad dotter, två jobb
och hästar på två ställen som det ser
ut just nu.
Det har ändock varit tid över så jag
kunnat bidra med det jag kan för
föreningen under åren som varit och
jag hoppas på ett ännu bättre 2017
och ser verkligen fram emot allt som
ska ske och alla de möjligheter som
kommer i ens väg för att göra reklam
och synliggöra vår härliga ras, dess
klokhet och mångsidighet.

Cina Henriksson
Jag bor i Hälsingland och har ett Lipizzanersto,
Melizza. I hushållet finns förutom två barn även
två storpudlar och en Maine Coon katt. Arbetar med placerade barn i vardagen och övrig tid
läggs på djuren. .

Camilla Eriksson
Jag är 49 år gammal och bor utanför Umeå. På vår lilla gård bor också min
sambo Jonas och en av våra tre grabbar, de andra två har flyttat hemifrån.
Jag jobbar som hovslagare sedan tio år tillbaka och har en lipizzaner som är
15 år. På fritiden blir det mycket häst och vi har även en hundvalp som tar
upp en stor del av vår tid. Hästar har varit en del av mitt liv sedan åtta års
ålder och egen häst har jag haft över trettio år.
Har varit med i SLF sedan jag skaffade lipizzaner för 13 år sedan och varit
på några riksutställningar annars är jag inte så insatt i föreningens arbete,
men ser fram emot att bli!
Tidigare har jag jobbat i styrelsen för Svenska Hovslagareföreningen, men
sedan ett år tillbaka har jag valt att inte vara med i styrelsen då tiden inte
räckt till. Hoppas nu kunna vara till nytta i lipizzanerförening!

Marianne Fastén
Jag är norrlänning och hästälskare av
födsel och ohejdad vana. här kommer
en kort presentation av mig.J ag är
nog född hästintresserad. Så länge jag
kan minnas har jag gillat hästar och
ridning.
Lipizzanern kom in i mitt medvetande
i ungdomsåren på tidigt 70-tal då jag
hittade Ursula Guttmans bok ”Lipizzaner” på biblioteket. Efter den var jag
fast för denna vackra fantastiska ras.
Jag har varit medlem i SLF sedan mitten av 80-talet då jag köpte min första
egna lipizzaner. Det var ett treårigt
sto, Tabita e. ”Nidar” 482 Neapolitano
Dubovina VI.
Något senare köpte jag även ett äldre
sto, Silvia f-73 e. ”Baby” 4081 Neapolitano XIII-3. Båda följde mig in i
2000-talet och blev 24 respektive 31
år.
Tabita tränade och tävlade jag i dres-

Kristina Holmgren
Jag bor i Harmånger, som
ligger i nordöstra hörnet av
Hälsingland. Alla som har
åkt E4:an mot Sundsvall har
passerat här. Jag träffade min
första lipizzan 1979, då jag
köpte min absoluta drömhäst.
Vi fick 22 år och 4 fina föl tillsammans. Hennes sista föl,
efter Pluto Alda, finns fortfarande kvar på gården, nu 26
år. Så finns en tredje generation här också, som är efter
Sigge. Jag hoppas att det blir
en fjärde generation så småningom.Har varit medlem i
SLF sedan 1980, då jag också
besökte min första riksutställning.

syr på lokalnivå med pallplats i stort
sett varje gång fram tills mina pojkar,
tre stycken till antalet, började födas.
Vi skulle börja på medelsvår nivå då
tiden tog slut. I dagsläget har jag två
ston som på grund av min turbulenta tillvaro de senaste fem åren tyvärr
mest gått och skrotat i hagen. Det är
min snart tolvåriga Thais III, e. Maestoso Ravata 57 som jag köpte från Ordrupdal stuteri i Danmark då hon var
under året samt hennes dotter Batosta, f-09 e. 22 Maestoso Romida-8.
Nu har saker och ting stabiliserats för
mig så deras lättjefulla dagar är förhoppningsvis slut.
Efter att jag kom i kontakt med akademisk ridning och den filosofin har jag
inga ambitioner att tävla med mina
hästar. Jag är mer intresserad av att ha
en välutbildad häst att trivas med och
rida ut med i skog och mark.
I min träning dominerar det akade

Anders Elg
Jag är verksam som egen företagare i
ventilationsbranschen sedan slutet av
nittiotalet som besiktningsman. Utbildad vid Chalmers. Göteborg 1991-92.
Hästar kom jag i kontakt med i ungdomsåren via släkten på mors sida som
hade travhästar samt min bäste kompis
som jag hjälpte vid träningar och tävlingar i TravSverige.
Hästintresset återupplivades på slutet av
nittiotalet då min fru Birgitta var fodervärd för en häst.
Senare skaffade vi egen häst och framförallt hantering utifrån NH-pedagogiken.
Efter det har vi på olika sätt varit involverade via vänner som haft lipizzanerhästar och fattat tycke för denna ras.

miska tänket även om jag blandar in
mina erfarenheter från den tävlingsinriktade dressyren. Det bästa som
finns är när jag och hästen smälter
samman till en enhet och vi dansar
fram.
Något som jag hoppas kommer ske
ofta framöver.
Vad gäller min yrkesmässiga bana kan
den sammanfattas med civilekonom i
botten med erfarenhet från revisionsbyrå men framförallt bank. Drygt 28
år har det blivit inom bank, i huvudsak med företagskrediter och analyser.

Magdalena Sandberg
Jag är 51 år och bor i Hedesunda utanför Gävle. jag har två lipizzaner, Pluto
Aurora (28 år, e.Pluto Alda) och Maestoso Aglaia (10 år, egen uppfödning efter Romida). Tävlat distansritt under 10
år med Aurora. Ridit mycket akademisk
ridning.

