
Calypso 
      2000 

  e. Cortez 

 eu. Romeo 

 

Valack ca 164 cm 

SWB 

Färg: Mörkbrun 

Tecken: Stjärnämne, 

vb vit halv kotled  

 

 

 

Utbildningsnivå: Mvs:c dressyr/110 cm hoppning. 

Tävlingsmeriter: Startad La dressyr/110 cm 

hoppning 

 

Övrigt: Calypso flyttade hit som 4 åring och är 

stallets äldsta häst. En stadig och välutbildad kille 

som kan ridas av alla! Pga. en gammal skada och  

ålder får han numera bara hoppa små hinder. 

 



Minna Colada  

      2011 

   e. Marwin 

  eu. Colani 
 

Sto ca 167 cm 

SWB 

Färg: Mörkbrun 

Tecken: Bläs med vit fläk 

underläpp, hf vit kota,  

vb & hb vit ¾ strumpa 

 

 

Utbildningsnivå: La dressyr/110 cm hoppning. 

Tävlingsmeriter: Startad upp till 110 cm 

hoppning. 

 

Övrigt: Minna som hon kallas flyttade hit våren 

2021. En fin tjej som ger en härlig ridkänsla med 

mycket motor. Har tidigare haft 3 föl. 

 

 

 



    Birk  
      2004 
 e. Cippyn Red Crusader 

  eu. Utrillo 
 

Valack ca 160 cm 

Welshcob/SWB 

Färg: Brun 

Tecken: Stjärn, snopp,  

vb vit över kotled 

 

 

 

Utbildningsnivå: Msv:c dressyr/100 cm hoppning 

Tävlingsmeriter: Startad upp till Msv:c1 dressyr 

och 100 cm hoppning. 

 

Övrigt: Flyttade hit sommaren 2016. Trygg och 

stabil kille med stora gångarter och fint hopp. 

Skadade sig under våren 2021 är nu under 

igångsättning (våren2022). 

 

 



Skywalker xx 

      2001 

  e. Le Mans xx 

eu. Bold Irish xx 
 

Valack ca 165 cm 

Fullblod (SWB) 

Färg: Mörkbrun 

Tecken: vita hår i panna,  

hb vit kronrand och  

melerad hov 

 

 

Utbildningsnivå: Msv:b dressyr/120 cm hoppning 

Tävlingsmeriter: Placering upp till La:1 

dressyr/startad upp till 120 cm hoppning. 

 

Övrigt: Skyan som han kallas flyttade hit 

hösten/vintern 2008. Trygg och stabil farbror som 

alla kan rida, är helt enkelt den perfekta 

läromästaren! 

 



 

Converse 
     2011 

e. Converter II 

eu. Irco Mena 
 

Valack ca 165 cm 

SWB 

Färg: Brun 

Tecken: Stjärn, vb vit kota 

hb vit halvkotled 

 

Utbildningsnivå: La dressyr/110 cm hoppning 

Tävlingsmeriter: Tävlad upp till 110 cm hoppning 

 

Övrigt: Conny som han kallas för flyttade hit 

sommaren 2018. Han är en snäll och vänlig kille 

som alla kan rida på lämpar sig lika bra i hoppning 

som dressyr. 

 

 



 

Cashmere Q 

      2008 

  e. Carland 

eu. Sylverster 
 

Sto ca 175 cm 

SWB 

Färg: Skimmel född svartbrun 

Tecken: Född med stjärn 

 

 

Utbildningsnivå: La dressyr/120 cm hoppning 

Tävlingsmeriter: Placering upp till 120 cm 

hoppning. 

 

Övrigt: Qajsa som vi kallar henne flyttade hit i 

oktober 2020. Är stallets största häst men är 

egentligen en väldigt liten dam. En snäll häst som 

gillar att jobba men kan ibland bli lite spänd och 

ljudkänslig. 

 

 



Caméa MF 

      2004 

  e. Dardel 

eu. Hubertus 
 

Sto ca 170 cm 

SWB 

Färg: Svartbrun 

Tecken: Endast virvlar 

 

 

Utbildningsnivå: Msv:b dressyr/100 cm hoppning 

Tävlingsmeriter: Placering upp till Msv:b4 

dressyr. 

 

Övrigt: Flyttade hit i augusti 2021. Vi fodervärdar 

henne av Frida tills vidare. En snäll, välskolad dam 

med massa energi som älskar att jobba. 

 

 

 

 



Flavio B 

      2010 

 e. Baltic VDL 

eu. Bernstein 
 

Valack ca 167 cm 

KWPN  

Färg: Brun 

Tecken: Stjärn, vb vit kronrand 

 

 

Utbildningsnivå: La dressyr/100 cm hoppning 

Tävlingsmeriter: 100 cm hoppning/Lb:2 dressyr 

 

Övrigt: Fabbe som vi kallar honom flyttade hit i 

januari 2021. En snäll och vänlig kille med massa 

gung i traven. 

 

 

 

 



Zwiggy Stardust 

         2012 

    e. Bravour 

   eu. Okänd 
 

Valack ca 165 cm 

SWB/Irländsk ponnymamma 

Färg: Brun 

Tecken: Stjärn, vf + hf vita ballar,  

vb +hb vit halv kotled 

 

 

Utbildningsnivå: La dressyr/110 cm hoppning 

Tävlingsmeriter: Lb:2 dressyr/110cm hoppning 

 

Övrigt: Zwiggy som han kallas flyttade hit i 

december 2021. En snäll men lite bekväm herre 

som älskar bus. 

 

 

 



CSF Serena 

      2015 

 e. Spartacus 

eu. Argentinus 

 

Sto ca 167 cm 

Irländsk sporthäst 

Färg: Brun 

Tecken: Stjärn som övergår till  

strimbläs, vf vit krona 

 

Utbildningsnivå: Lb dressyr/100 cm hoppning 

Tävlingsmeriter: - 

 

Övrigt: flyttade hit sommaren 2021. Snäll och 

vänlig tjej som är under utbildning. Har tidigare 

haft ett föl. 

 

 

 

 

 



Fighting Spirit W 

         2010 

    e. Fighting Alpha 

   eu. Irco-Mena 
 

Sto ca 160 cm 

SWB 

Färg: Mörkbrun 

Tecken: Stjärn, hf vita över kotled,  

vb vit över kotled, hb vit kota och halv  

kotled. 

 

Utbildningsnivå: La dressyr/110 cm hoppning 

Tävlingsmeriter: Startad upp till 110 cm i 

hoppning 

 

Övrigt: Spiran som hon kallas flyttade hit i 

sommaren 2019. En försynt och bekväm tjej som 

inte gillar att vara ensam men funkar super i 

grupp.   

 

 



Domino 

      2013 

 e. Daquar CC 

eu. Cor de la Bryère 

 

Valack ca 170 cm 

SWB 

Färg: Brun 

Tecken: Stjärn, strimma och snopp 

 

Utbildningsnivå: Lb dressyr/80 cm hoppning 

Tävlingsmeriter: - 

 

Övrigt: flyttade hit i sommaren 2019. Stallets 

clown som gärna bjuder på en spanskskritt in från 

hagen. Snäll häst med mjuka gångarter. Under 

utbildning. 

 

 

 

  



Double East 

  



Birk 

 
 


