Referat riksutställning 2004
Bästa Sto, Bäst i Rasen, Best In Show och som grädde på moset tog Regis Jet hem den prestigefyllda
titeln Årets Kallblod 2004 i knivskarp konkurrens bland de två främsta representanterna, ett sto och en
hingst, för sin ras i landet för Ardenner, Nordsvensk, Fjord och Shire.
Shirestoet Regis Jet var helt outstanding på Svenska Shirehästföreningens Riksutställning 2004.
Svenska Shirehästföreningen firade 10-års jubileum på Strömsholm den 14 och 15 augusti som drog
storpublik under dagarna två. Solsken från en blå himmel och en lagom svalkande vind på ett vackert
Strömsholm skapade de bästa förutsättningar för en lyckad helg med världens största hästras
Shirehästen i fokus. Med i utställningsringen fanns också en del Clydesdalehästar som från och med i
år har tagits under Svenska Shirehästföreningens beskydd. Fram till dess att Clydesdalehästen har
vuxit sig så stark i Sverige att den har förmågan att stå på egna ben kommer Svenska
Shirehästföreningen att fungera som storasyster.
Huvuddomare för utställningen var domare och premieringsförrättare Morgan Johnsson från
Svenljunga som bedömde hästarna tillsammans med inbjuden gästdomare Mr Graham Ward, Decoy
Farm från England. Med i ringen fanns också rasrepresentant Tobias Sandahl.
Rolf Åsblom hade spänt för sina Shirehingstar Bjerggårdens Onassis och Bjerggårdens Fenton och
inledde utställningen med att elegant leverera domarna i utställningsringen i sin skillingarydsvagn
från 1929.
Mr G. Ward läste en vacker hyllningsdikt till hästarnas ära, Tribute to the Shire Horse, och därefter
började dagens bedömningar som varvades med trevliga gästspel där i mellan av Rolf Åsblom och
hans Shirehingstar & Svenska Hästars Värn hästen, Nordsvensken Svarten och hans levnadshistoria,
fartfylld uppvisning av Tornérspel Celeres Nordica Novis och så en ny bekantskap,
Jocke Wallenberg som visade upp sina franska kallblodshästar, Poutevin, en sällsynt ras bestående av
endast 235 individer i hela världen.
Domarna gjorde ett mycket bra arbete och var för det mesta mycket eniga. Morgan Johnsson som
senast bedömde Riksutställningen år 2001 för Shire, var imponerad av den goda kvalitet som hästarna
höll över lag. Aveln i Sverige har gått åt rätt håll under de senaste åren och vi håller nu en högre lägsta
kvalitet än tidigare. Antalet anmälda hästar var det största antalet någonsin 42 Shirehästar och 3
Clydesdalehästar. Tänkvärt, när det totalt i Sverige, än så länge, endast finns 215 registrerade Shire.
Man kan inte heller nog lovorda alla utställare för den höga standard som hölls.
Hästarna var välpolerade, snyggt flätade och i de absolut flesta fall visades hästarna upp på ett
mycket föredömligt sätt. Sverige ligger här mycket långt framme i jämförelse med övriga Europa.
Svenska Shirehästföreningen klassas som den tredjen största i Europa med hänsyn tagen till det
framgångsrika avelsarbetet, antalet hästar, antalet medlemmar och aktivitetsnivå.
Kvaliteten på Shirehästarna i landet har stadigt förbättrats under årens lopp genom ett målmedvetet
avelsarbete som har lett fram till den tillfredsställande kvalitetsnivå idag som ger en bra grund och
gott hopp för framtida avel.
Klassen för 3-åriga ston höll mycket god kvalitet. Två ston utmärkte sig, nyimportade Grovemere Zita
e. Bodernog Master u. Grovemere Lady Susan (mkh 181 cm), ägare Stall Herkules som vann klassen
tätt följd av danskägda Milnerfield Louise e.Nottage Trump Card u. Liversedge Marjie (mkh 170 cm),
båda stona erhöll 42p. och diplom. Grovemere Zita som är ett stort och välutvecklat sto av utmärkt
rastyp blev också utsedd till Bästa Ungsto i hård konkurrens av klassvinnare bland ett års stoet
Leverton Sophie och klassvinnare ston 2 år, Björkviks Mollie. Hederspris skänkt av Shiregården i
Bygdeå. I klassen för ston 9 år och äldre gjorde Regis Jet e. Westfield Lucky Lad u. Regis Polly succé
med sin utstrålning, utmärkta exteriör och rörelser. Regis Jet visades av Christer Paulsson som
tillsammans med Titti Delseman driver Stall Herkules i Klippan och är stolta ägare till Regis Jet. Regis
Jet tog hem full pott Bästa Sto, Bäst i Rasen & Best in Show. En bedrift som några av er kanske minns

att Stall Herkules lyckades med även i fjol med detta sto. För Bästa Sto tilldelades Regis Jet hederspris,
en silversked skänkt av Shire Horse Society, moderföreningen i England som i år närvarade under
Riksutställningen i Strömsholm för Bäst i Rasen tilldelades Regis Jet hederspris skänkt av Nolmyra
Shires, för BIS hederspris skänkt av Torbjörn Carlsson samt ett täcke skänkt av Exklusive AB.
Stort intryck gjorde flera andra ston av hög kvalitet Acle Divine Lady e. Bodernog Master u. Acle
Prima Donna som vann klassen för ston 4-8 år utan föl vid sidan med 40p., Decoy World Class e.
Nottage Trump Card u. Decoy Charm som också vann sin klass med 40p. för ston 4-8 år med föl vid
sidan tätt följd av Pegasus Amber e. Oxton Loose Valley u. Red Shell Gemma som är mor till
hingstfölet Pegasus Rex som erhöll titeln Bästa Föl och Alderley Lady Jane e. Blackden Charlie u.
Forest Edge Diamond som stod som mycket god tvåa med 42p. i klassen för ston 9 år och äldre. Tre
avkommer undan stoet Alderley Lady Jane visades under utställningen, vilka bevisligen gör Alderley
Lady Jane till ett avelssto av hög kvalitet. Bästa Föl, Pegasus Rex e.Thoars-Oak Royzone Jim u.Pegasus
Amber ue. Oxton Loose Valley, uppfödare och ägare Stall Pegasus i Sala erhöll hederspris av
Kanareds Shirehästar och Tyska Shirehästföreningen som också gästade under helgen. Inte nog med
att Stall Pegasus är ägare och uppfödare till bästa Föl, framgångarna fortsatte med deras Fairmead
George, 188 cm i mankhöjd som blev utsedd till Bästa Vallack för andra året i rad. Tilldelades
hederspris skänkt av Floby Överskottslager.
Avelshingsten Trelow Absolom e. Trelow Father Abraham u. Trelow Charlotte som visades av sin
ägare Torbjörn Carlsson från Agunnaryd vann sin klass för hingstar 4-8 år med 42p och mottog en
mycket fin tavla målad och skänkt av Mikaela Andersson. Trelow Absolom är en mycket maskulin
hingst som även han mäter 188 cm i mankhöjd. Trelow Absolom har ett flertal avkommor efter sig av
utmärkt kvalitet. Mycket god tvåa i samma klass blev godkände hingsten Herkules Baltazar e.
Bodernog Baron u. Harvis Clarissa med 41p. som visades av sin ägare Sandra Sundell från Tystberga.
Till Bästa Hingst utsågs Trelow Absolom och tilldelades hederspris, en silversked skänkt av Shire
Horse Society. Bynningas Tubertius e.Cumeragh House King Edward u. Dazzling Lady Megan blev
Bästa Unghingst, hederspris skänkt av Svenska Shirehästföreningens, än så länge enda
hedersmedlem, Patrik Berglund som även skänkte hederspris till Bästa Hingst.
Clydesdalehästarna var endast tre till antalet, nyss godkände hingsten Hillside Lord Lyon e. Hillside
Lorton Legend u. Buttermere Bonnie som nyligen såldes till Thomas Näsman i Finland av Stall
Herkules i Klippan, stoet Headwork Orange Blossom e. Woodend Sportsman u. Quaker Cherry
Blossom och stofölet Idunavallens Bestla e. Hillside Lord Lyon u. Headwork Orange Blossom, sto och
föl ägs båda av Maria Heina i Västerhaninge. Hillside Lord Lyon, en maskulin och elegant hingst
korades till Bäst i Rasen under denna första utställning för Clydesdales i landet. Hillside Lorton
Legend, far till Hillside Lord Lyon vann Cawdor Cup år 2000 och Buttermere Bonnie var det första
stoet som fick en avkomma efter Hillside Lorton Legend och det fölet var då Hillside Lord Lyon.
Under söndagens ridklasser gjorde Metheringham Upton Saint James succé när han tog hem både
hopp och dressyrklassen riden av sin ägare Karin Degerbratt, Stall Ponderosa. Emedan Samford´s
Bettina, som en stormvind, tog hem segern i Shiregaloppen, riden av sin ägare Susanne Liljenberg,
Kolemagårdens Shirestuteri.
Svenska Shirehästföreningen vill tacka sina generösa sponsorer av riksutställningen år 2004 med en
eloge till Torbjörn Carlsson, Stall Ponderosa, Stall Imperiet, Familjen Wikefors, Stall Herkules,
Nolmyra Shires, Mikaela Andersson, Kolemagårdens Shirestuteri, Granngården, Exklusive AB,
Kanareds Shirehästar, Hästen, Heavy Horse World, Fotograf Anette Mattsson, Floby Överskottslager,
Café Penseldraget, Lisa´s Skinnverkstad, Skyways, Stekhuset i Sala, Patrik Berglund, Johanssons
Bageri i Sala, Rolf Åsblom, Tornérspel Celeres Nordica Novis, The German Shire Horse Society, Shire
Horse Society, French Shire Horse Society och Ålgårda Hästutrustning.
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