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Gunilla Hjort 

Hejsan,  

 

Jag heter Gunilla Hjorth född -56, bor i Dalarna och uppväxt på en hundkennel där 

grundades mitt avelsintresse. Min första egna häst fick jag vid 12,5 år en liten nordsvensk 

som var FUX! Ridit och tävlat hoppning men bara på klubbnivå, även jobbat lite på travet. 

Kom in på rasen Shetland -87, fick tag på två bra ston som är byggstenarna för min avel. 

Första shetlandsfölen kom -91 och sammanlagt till dags datum har 75 levande föl fötts på 

Kölnäs stuteri. Har blivit några godkända hingstar, Diplomston, Elit, Champions, BIS, R/BIS 

och RS ston. Har även köpt in hingstföl, unghingstar och visat fram på avelsvärdering, något 

som jag tyckt varit roligt.  Mitt mål har varit att föda upp sunda, trevliga, rastypiska och 

rörliga fuxar som kan konkurrera med bra svarta. Brinner verkligen för Shetlandsponnyn som 

är en Stor Häst i mindre förpackning, fast något smartare! Otroligt användbar ras. Livskvalité 

för mej är att se och njuta av mina älskade pållar💕 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sara Belin 

Hejsan,  

Sara Belin heter jag och är 39år och bor i Harmånger, Hälsingland. Jag är medlem i Nord. Jag 

föder upp shetlandsponnyer under stuterinamnet Sibbelins Stuteri sedan 2011. På gården 

finns två godkända hingstar, Kilskogens Gentzel RS 539 och Sibbelins Zyndapp RS 850 samt 

sex avelsston och två ungston. Bor med mina 5 barn på en tillräckligt stor gård för en massa 

ponnys. Vägen till en bra grund i uppfödning är enligt mig rätt lång i alla fall för att nå sina 

egna mål. Men ack så roligt, planerande och spännande. Ibland kryper det i kroppen för nya 

mål i livet. Chans till en plats i styrelsen är ett passande mål i mitt liv. Att få värna vidare om 

vår shetlänning med dess egenskaper och dess framtid. Att få vara med och delta i andras 

åsikter och kunskap. Att få visa fram mitt neutrala tänk på alla shetlandsponnyer, bruks, 

körning, trav, utställning och vi får inte glömma rasens viktiga uppbyggnad hur vi med aveln 

tar fram denna värdefulla individ. Att vi alla är nybörjare på allt i början men vi jobbar på det 

och vi blir bättre.  
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