Referat från riksutställningen 2003
Publiksuccé när Svenska Shirehästföreningen den 9 augusti höll sin årliga riksutställning i strålande
vackert väder på Naturbruksgymnasiet i Ingelstad som i år även var ett premieringstillfälle för Shire.
I publikvimlet märktes för första gången även många långväga besökare från bl.a. England, Finland,
Danmark och Tyskland bland flera andra. Tydliga tecken som visar på ett starkt ökat intresse för
Shirehästen i Sverige.
Utställningen arrangerades och genomfördes i mycket gott samarbete med föreningen Nordsvensken
i Kronoberg som visade upp 42 Nordsvenskar i utställningsringen inför domare Bengt Wangsten,
vilket bidrog till årets publiksuccé.
Under pågående utställning genomfördes också på plats DM i brukskörning och bruksridning med
Kronobergskuskarna som arrangör.
Aldrig förut har det varit så många Shirehästar anmälda till en riksutställning, 37 Shire-hästar till
utställnings-klasserna, därutöver 8 ekipage till dressyrklassen, 3 ekipage till ban-hoppningen och 8
ekipage till Shiregaloppen. Dessa siffror kan jämföras mot år 2002 och år 2001, då antal anmälda
hästar uppgick till 17 hästar per riksutställning. Med tanke på att det totala antalet registrerade
Shirehästar i Sverige endast uppgår till knappt 170 styck år till dato, så har uppslutningen till årets
utställning varit enorm.
Domare och Premieringsförrättare för Shire var Kurt Larsson som tillsammans med årets inbjudne
gästdomare Mr T. Jim Yates från Derbyshire i England gjorde ett mycket gott arbete med dagens
bedömningar. Kurt Larsson är, förutom en välrenommerad domare och premieringsförrättare, också
en mycket framgångsrik och etablerad uppfödare av Gotlandsruss, Shetlandsponny och New Forest.
Mr Yates är i sin tur i sitt hemland en synnerligen erfaren och väletablerad domare och tillika
uppfödare som har gjort succé i utställningsringarna under ett flertal årtionden med sina Shirehästar.
Han är också en stor förespråkare av Shirehästens användbarhet som den körhäst den är och lägger
därmed stor betydelse på hovar och ben vid sin bedömning av Shirehästar. Mr Yates talade om att han
är mycket imponerad över hur väl Shirehästarnas hovskägg tas om hand i Sverige med tanke på hur
vanligt förekommande fotskabb är på denna ras. Mr Yates fann ingen fotskabb på mer än en enda
Shire av alla de 37 utställda Shirehästarna.
Utställningsdagen började kl.10 i strålande vackert väder. Först ut
var vallackklassen vilken vanns av Fairmead George f. 1998 (e.
Bodernog Baron 46413 u. Fairmead Amber 144144 ue. Blackden
Mascot 46130 uppf. Fairmead Shires, England) som mäter 187 cm i
mankhöjd. Fairmead George blev också utsedd till bästa vallack och
därmed klar för BIS finalen. Mycket nöjd ägare, Magnus Karlsson
från Sala, mottog heders-pris skänkt av Floby Överskottslager och
en korttidsprenumeration av tidningen Hästen. Därefter bedömdes
ston 4-8 år utan föl vid sidan, en klass av god kvalitet, som vanns av
Harvis Clarissa, 177 cm i mankhöjd f.1995 (e. Westfield Lucky Lad 46552 u. Harvis Morning Mist
142621 ue. Harvis Gay Lad 45977 uppf. RB Hart, Suffolk,GB äg. Anette Bergström i Bygdeå, tätt följd
av Bjerggårdens Bianca f.1997 e. Tan-Y-Ffordd Caradog 46290 u. Acle Sapphiremed 145011 ue. Stanley
House Aristocrat uppf. Ole Andersen, Dk äg. Fredrik & Susanna Ahlesten i Hovmantorp. Både Harvis
Clarissa och Bjerggårdens Bianca stamboksfördes denna dag med mycket väl genomförda bruksprov
och premierades AB. Harvis Clarissa gick även vidare till rasfinalen och blev där Reserv Bästa Sto.
Ston 4-8 år med föl vid sidan, ytterligare en klass av mycket bra ston. Segrade gjorde det bildsköna
stoet Regis Jet som vidare utsågs till Bästa Sto, Bäst i Rasen och blev också utsedd till Best In Show där

det stod mellan åtta hästar, fyra Shirehästar och fyra Nordsvenskar. Regis Jet, 182 cm i mankhöjd är
född 1995 och är e. Westfield Lucky Lad 46552 u. Regis Polly 144004 ue. Whittlesey Winston 46172.
Uppfödare är Dj Williamson, GB och ägare är Stall Herkules i Klippan som mottog hederspris skänkt
av PA Maskintjänst, en korttidsprenumeration av tidningen Hästen, glas-skål och ett svart segertäcke
med guldbrodyr från Svenska Shirehästföreningen.
Fjolårets Bästa Sto och Bäst i Rasen, danskägda Nanna Blau
vann återigen sin klass, ston 9 år och äldre utan föl vid sidan,
men fick ge sig i rasfinalen om titeln Bästa Sto. Samma ägare
som till Nanna Blau, Ayoe Larsen vann även klassen för 3årshingstar med sin svarta hingst Upper Delves Radar 46973 e.
Lancashire Supreme 46529 u. Shirland Primrose 145362 ue.
Royston Mascot och som gick vidare till rasfinal. Titeln Bästa
Hingst togs dock hem av skimmelhingsten Herkules Baltazar
178 cm i mankhöjd f.1999 som från och med i år är godkänd
för avel och är e. Bodernog Baron 46413 u. Harvis Clarissa ue. Westfield Lucky Lad 46552, uppf. Stall
Herkules. Ägare Sandra Åkerman mottog hederspris skänkt av Klippan AB och en
korttidsprenumeration av tidningen Hästen. Reserv Bästa Hingst gick till Upper Delves Radar 46973.
Avelshingsten Bodernog Baron 46413, 176 cm i mankhöjd, född 1989 som hade åkt ända från Bygdeå
för att delta på årets utställning, vann sin klass, men fick se sig besegrad av sin egen son Herkules
Baltazar i rasfinalen. Shiregårdens Jolin e. Stanley House Beau Ideal u. Alderley Lady Jane 145469 ue.
Blackden Charlie 46249 uppf. och ägare Shiregården i Djäkneboda utanför Bygdeå, vann klassen för 2års ston. Shiregården vann även klassen för ston 9 år och äldre med föl vid sidan med Alderley Lady
Jane f. 1994 e. Blackden Charlie u. Forest Edge Diamond ue. Blackden Mascot uppf. July Ball (GB) äg.
Anette Bergström i Bygdeå. Stora framgångar för Shiregården i Djäkneboda på årets utställning.
Björnekes Sandie gick etta bland ett-års stona. Sandie är e. Acle Consort 46744 u. Bjerggårdens Bianca
ue. Tan-Y-Ffordd Caradog 46290. Uppfödare och ägare Fredrik och Susanna Ahlesten i Hovmantorp.
Inga diplom utdelades i klassen för 3-åriga ston. Vann gjorde
Toulouse e. Norcliffe Gulliver 46812 u. Cumeragh House Jess 146724
ue. Grayingham Prince William. Uppfödare och ägare Tina
Lindqvist i Sölvesborg.
En av dagens många höjdpunkter var fölklassen. Sju Shireföl deltog
i klassen som höll en genomgående mycket bra kvalitet och som alla
visade upp sig från sin bästa sida. Domarna utsåg enhälligt,
hingstfölet Kanareds Capricorn M till klassvinnare och Bästa Föl.
Hingstfölet Kanareds CapriCorn M är e. Trelow Absolom 46764 u. diplomstoet Cumeragh House
Amanda 146685 ue. Moorfield Joseph 46423, uppfödare och ägare Marie Hultin i Horred. Marie
mottog hederspris skänkt av Kanareds Shirehästar och en korttids-prenumeration från tidningen
Hästen.
Kl. 12, mitt under pågående utställning tog ridklasserna sin början. Stor publik på plats när
banhoppning 70 cm med bedömning A:0 tog sin början. Klassen vanns lätt av vallacken Goose Green
Appache med Sandra Åkerman i sadeln. I dressyren LC:2 (maxp.280) imponerade återigen Sandra
Sundell som i klassen ställde upp med 2 Shirehästar, stoet Durham Midnight Lady 145559, 175 cm i
mankhöjd f. 1994 e. Blackden Mascot 46130 u. Harvis Nadena ue. Blankney Donald 46271 uppf.
B. Forrest, GB) och Goose Green Appache, med vilka Sandra lade beslag på både första och andra
plats, tätt följd av Bjerggårdens Duchess f.1997 e. Metheringham Luke u. Bjerggårdens Dietess ue.
Amadeus uppf. Gina Hedqvist äg. Carin Johansson och Jimmy Andersson i Varekil på tredje plats

med Mariette Torstensson i sadeln. I Shiregaloppen red Johanna Eriksson på stoet Pegasus Amber
f.2000 e. Oxton Loose Valley 46684 u. Red Shell Gemma ue. Ray Gold Bill Uppf. Katarina Johansson,
Sala äg. Magnus Karlsson i Sala, till en överlägsen seger som avslutning på en händelserik dag på
Ingelstad Naturbruksgymnasium.
Tack till Patrik Berglund, Eje & Karin Wikefors, Karlssons Hovvård, Granngården, V-Plast och
Bergdala Glasbruk som skänkte priser tillsammans med ovan nämnda
sponsorer; tidningen Hästen, Floby Över-skottslager, Kanareds Shirehästar, PA Maskin-tjänst &
Klippan AB.
Stort tack till Föreningen Nordsvensken i Kronoberg
för deras insatser före och under utställningsdagen och lördagskvällens FEST! Tidernas roligaste fest,
eller hur?

