
 

Avelsgrupp i Gandur med start den 12 april kl.13.30 Skeppargården 

Anna Karlsson, Kåshässle islandshästar, Petra Hägne,Aspero islandshästarch undertecknad 

har bestämt sig för att starta en avelsgrupp. Syftet med denna är att vi i första hand ska 

träffas och diskutera våra gemensamma erfarenheter kring avel, uppfödning, träning och 

ja i princip allt som rör hästen. För att anmäla sig till träffarna behöver man absolut inte 

vara en avlare utan bara ha ett intresse för islandshästen. Vi bjuder på något att dricka 

och alla kan ta med eget fika bröd eller liknande. 

Vilka är vi då:  

Anna Karlsson är utbildad på islandshäst på den ett åriga Strömsholms utbildningen med 

examen som B-instruktör och C- tränare. Mycket rutinerad tävlingsryttare på elit nivå med 

framgångar på SM. Varit verksam som avelsryttare med bra framgångar. Under flera år 

haft ridskola hemma på gården och undervisar fortfarande i begränsad utsträckning då 

hon har mer gått över på att driva familjens uppfödning i kombination med ett arbete 

utanför häst sektorn. 

Petra Hägne gick på Hólar 97-98. Efter godkännt unghästprov på gården Vorsabae 2 

sommaren 98 har hon hållt sig hemma i Sverige. Under åren har hon med föräldrarna på 

deras gård haft avel, hovslageri och ridskola/turridning i liten skala. 2003 flyttade hon 

med sin man till en egen gård och har fortsatt verksamheten där. 

Lotta Witt Hegardt har under 7 års tid suttit i SIF´s avelssektion med ansvar för mätningar 

på våra avelsbedömningar. Utbildad i SIF och ridsektorn se hemsida annars till yrket 

Sjukgymnast med inriktning ortopedi och träningslära. Tillsammans med sonen Caspar och 

maken Peter byggt upp en avelsgård från grunden. Idag har vi två första klass egen 

uppfödda hingstar och fem första klass ston och tre i andra klass. Varit nominerade till 

årets avlare tre gånger. 

Anmälan till träffen skickas till Lotta mail: lotta@skeppargarden.se 

Välkomna! 
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