Presentation av några av de medlemmar
som finns på valberedingens förslag

Jag heter Maria Liv Toxen-Worm och är bosatt på en gård i Åsa (Hallands län) tillsammans med min man Jonas, våran baby Gustav, våra 5 hästar, 5 hundar och 5 katter.
Vi driver bland annat ett ekologiskt jordbruk
men planerar för och hoppas på att på sikt
kunna starta upp en avelsverksamhet i mindre skala med våra lipizzanerston Monteaura XXXIV (2014 Slovenien) och Barbana IV
(2013 Slovenien).
Mitt intresse för lipizzanern sträcker sig långt
tillbaka i tid.
Det började redan när jag var runt 6 år gammal och tillsammans med min mamma besökte Scandinavium för att se Spanska ridskolans spektakulära show.
Som den lilla flicka jag var den gången, är det
inte svårt att i efterhand förstå att jag lät mig
trollbindas av dom vita hingstarnas majestätiska framförande, deras absoluta närvaro,
deras förmåga att mästra skolor ovan mark,
deras överväldigande stjärnglans och framförallt den mystik som jag tycker att dom utstrålar.
Det är inte svårt att förstå hur detta påverkade mina tankar och fick mig att på nätterna
drömma om prinsen på den vita hästen - och

även fast jag i vuxen ålder (köpte min första renrasiga lipizzaner
2013 och äger idag 3 stycken renrasiga lipizzaner) har kunnat realisera drömmen om både prinsen
och hästen så är lipizzanern fortfarande lite av en dröm för mig –en
känsla som jag vill hålla fast vid,
eftersom den får mig att känna en
stark passion för denna fantastiska
häst med dess historia.
Men visst är vi hästfrälsta så mycket mer än bara hästmänniskor?!
Utöver hästar har jag ett stort intresse för människor samt hur vi
människor samspelar med varandra. Jag intresserar mig för kommunikation och sitter ofta och
reflekterar över vad som blev sagt
och hur det som blev sagt tolkades.
Hur det kommunicerades och hur
det mottogs. Vad som uppfattades
och vad som gick rätt förbi.
Jag intresserar mig också för djurs
och människors hälsa och jag finner ofta mig själv djupt försjunken
i tankar kring hur man skall finna
lösningar på specifika problem eller bekymmer, fysiska som psykiska.
Jag har ingen erfarenhet av att aktivt deltaga i föreningsarbete men

jag har tidigare arbetat för Ringhals kärnkraftverk under 6 år – där
min roll bland annat var att fungera som arbetsledning för systematiskt brandskyddsarbete, inventera
och skriva om instruktioner för
brandskydd och bevakning, arbeta
med planering av daglig drift aktiviteter samt att sitta med i en del
projekt. Så jag hoppas att jag på något sätt kan applicera och dra nytta
av mina tidigare erfarenheter ifall
jag blir vald, och skall verka inom
föreningslivet.
Varför jag skriver denna korta presentation idag är troligen delvis för
att lipizzanerföreningen har haft
utmaningar med att finna kandidater till alla poster i styrelsen.
Så när jag i år blev tillfrågad om jag
kunde tänka mig att sitta med i styrelsen som ordförande så tackade
jag ja– eftersom jag trivs med att
arbeta i strukturerad form och har
ett intresse för
rasen som bara växer och växer.
För mig känns det oerhört viktigt
att säkra det fortsatta arbetet som
föreningen en gång har påbörjat
så att vi möjliggör spårbarhet inte
bara för oss själva, men också för
efterlevande lipizzanerentusiaster.
Hej jag heter Therisia Lindgren.
Jag köpte min Lipizzaner för 6 år
sedan, och tycker det är väldigt
roligt att jobba med henne, så
känslig och lätt att lära.
Ska nu i år betäcka henne, mitt
första egna föl! Jag har ridit sedan
jag var 7 år nu är jag 48, tycker det
är roligt att arbeta dem från marken man ser hur fina de är. J
ag hoppas att jag kan lära mig
mycket mer om Lipizzanern och
hur det fungerar här i Sverige.

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, han fick 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.
Jag valdes i i styrelsen på årsmötet 2017 på två år. Har allatså
ett år kvar. .
Ingår som Lipizzanerföreningens kontaktperson i Arrangörsgruppen för RIKS 2018 .

Röstning med fullmakt
Om du vill utnyttja möjligheten att
rösta med fullmakt skriv ditt namn
och namnet på den person som
innehar fullmakten.
Skriv under med ditt namn och få
namteckningen bevittnad.
OBS endast en fullmakt per person.
Sonja Lnenickova
Jag bor i Örebro och blev invald
i styrelsen 2017. Har därför ett år
kvcar på mit mandat. Till vardags
arbetar jag som sjuksköterska på
infektionskliniken och som personlig
assistent till min dotter. Innan min
dotter föddes hade jag varmblod.
Min första lipizzaner Conversano
Attention, som nu blir 26 år, 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.

När jag började se mig om efter
någon som så småningom skulle få
överta ”Lippes” mantel hittade jag
efter några 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 2018
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.

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-

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

Helena Hammarskjöld
Jag har, med några års uppehåll, varit aktiv i
styrelsen på flera olika poster från och med
1995.
Familjen har tidigare fött upp lipizzaner
under många år. En av våra uppfödningar,
Maestoso Cazar utsågs till Årets Lipizzaner
2014, har tävlats i dressyr MVS B. Två av de
ston vi fött upp ägs av Ängvaktartorp som
använder dem båda i avel. Som uppfödare
är det otroligt roligt att veta att det går bra
för de hästar man fött upp och inte minst
att det avlas vidare på de fina hästar vi har
i landet.
I dag har vi ett lipizzanersto, Rita, fyra
varmblodstravare två av dem dräktiga, en
ettåring och en dräktig dartmoorponny på
gården.
Men lipizzaner är rasen i mitt hjärta så
glädjen när vi fick hem Rita var enorm. Och
nu planerar vi för ett nytt lipizzanerföl.

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.

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.

Lipizzaner-riks 26-29 juli!

Svenska Morganhästföreningen SMHF, anordnar
tillsammans med Svenska Angloarabföreningen,
SAAF och Svenska Lipizzanerföreningen, SLF riksutställning på Hallsta ridklubb.
Vi hoppas att många kommer för att ställa ut sina
hästar eller visa upp dem på annat sätt. Det behövs
också personer som kan vara vara funktionärer i
våra klasser.
Läs mera på facebook, RIKS 2018 Arrangörsgruppen och www.morganriks.se där det så småningom
kommer mera information om klasser och tider.
Sylvia Ingemarsdotter är
Lipizzanerföreningens kontaktperson

