Presentation av styrelseposter
Valberedningens förslag till styrelseposter.
Under rådande omständighet då föreningens ordförande på grund utav privata skäl hastigt
avsagt sig omval, har tre utav valberedningen tillfrågat och föreslagit Gunn Johansson som
ordinarie styrelseledamot på två år samt ordförande på ett år, någon mer presentation utav
Gunn än att hon har haft styrelseuppdrag i många år tidigare och driver Burhults Stuteri
behövs nog inte.
Valberedningens övriga förslag är:
Agnetha Hjortsparre
Mitt namn är Agnetha Hjortsparre född 1958 och varit “hästtokig” i hela mitt liv. Började som
barn rida på vår ponny när jag var i 5 årsåldern under 60 talet.
Jag fick en egen New Forest Ponny 1968 och fick 1970 mitt första föl. Detta var då en
korsning Arab/NF och blev min första egenuppfödda Ridponny.
Åren gick och jag blev med halvblod, red och tävlade. 1999 började vi föda upp Halvblod och
Ridponnyer som sedan övergick till WPB. Vi började med Welshponnyn efter köpet av
Downland Jaguar. Jag har under 10 år suttit i styrelsen för SydÖstra Sveriges Ponnyförening
Jag finns på vackra Öland där vi nu föder upp Welshponny sek B och Welsh Partbred under
prefixet Arhult’s.
Jag arbetar Heltid inom LSS och har en liten Jack Russell Kennel vid namn Hjagar’s. Jag
hoppas att kunna tillföra SWF något med min erfarenhet inom rasen och stödja våra
uppfödare i sin avel.
Jenny Nilsson
Jag heter Jenny Nilsson född 1992 uppvuxen på landet nära Scandinavian Raceway,
Anderstorp. Tillbringat många timmar i pappas verkstad och utbildat mig genom åren till
maskiningenjör. Arbetar som projektledare på ett företag i närheten och kommer under maj
2020 ta magisterexamen i maskinteknik.
Har varit delaktig i grannarnas olika ponnyer och hästar så länge jag kan minnas. Vid 14 år
hittade jag och en vän ut till Hamra och Joelsbo Stuteri, drivs av Ingela och Kenth
Johansson. Under åren sen 2006 har jag varit delaktig i Joelsbo Stuteris ponnyer och hästar.
Har hjälpt till med inridning, visning och träning av ponnyer/hästar. Rider och tävlar deras
Joelsbo Divine aktivt.
2017 flyttade jag och min sambo till ett hus i Hamra, och 2019 föddes vår första egna
uppfödning Welsh partbred med prefixet Nians. Vår avel grundar sig på Joelsbo ponnyerna
som vi träffar dagligen då vi delar stall med dem, jag är fortsatt lika aktiv i Joelsbo då som
nu. Nians Stuteri föder Welsh Sek B och Welsh partbred.

Theresia Ljungdahl
Jag heter Theresia Ljungdahl, född i Ulricehamn på en gård, flyttade till Borås när jag

var 5 år.
Jag har arbetat som undersköterska och tillförordnad sjuksköterska under flera år och
även som hemtjänstassistent. Numera som egenföretagare hemma på gården inom
screen, tampongtryck, lasermaskiner ihop med Kåre Johansson.
Hästintresset har alltid funnits där, både mamma och alla mina 3 syskon var
hästintresserade. Flyttade själv ut till gård när jag gifte mig och skaffade mina första hästar.
Vi födde upp halvblodshästar sedan 70 talet och fick en hel del föl. Intresset vaknade för en
mindre hästras och det blev welsh cob sedan jag som barn fick se en film som hette Velvet
och hennes häst. Det var en Kopparfärgad häst med bläs och 4 vita strumpor och på något
vis efter att ha studerat alla hästraser så kom jag fram till att det var en Welsh Cob att det var
denna ras vi skulle avla fram.
Just nu har vi ett 30 tal welsh cob, hingstar, ston och föl. Ibland åker vi till Wales och köper
in några ridna welsh cob, unghästar och föl. Någon gång har det även blivit några sektion
C.
Både jag och Kåre har tidigare suttit i styrelsen för SWF och det var några
trevliga år!

Kåre Johansson
Jag heter Kåre Johansson född 1952 uppvuxen på en gård i Östersund där jag bodde
granne med en ridskola. Vi bröder red ofta på ridskolans hästar där vi också fick lära oss att
umgås med dem. Jag flyttade till Borås på 1970 talet, startade min första firma där jag
legotryckte detaljer till industrin. Företaget växte och vi hade 15 tal anställda. Jag arbetade
som VD, uppfinnare till flertalet patent inom tryck och maskinkonstruktion. År 1999 träffade
jag Theresia Ljungdahl och vi startade uppfödning av Welsh Cob. Hästintresset hade legat
på is i många år men väcktes upp på nytt av denna underbara ras. Theresia startade Stuteri
Edition och vi letade lämpliga avelsston under flera år.
Man kan säga att jag är gårdens dräng och det är min bästa tid att få leva gårdsliv, så lång
bort från industripampar, ständiga representationer med restaurangbesök otaliga
hotellnätter hemifrån.
Jag har lärt mig mycket om hästar, hur de fungerar och reagerar i olika situationer. Hur de vill
leva för att må bra. jag är ödmjuk inför varje föl som föds här på gården och att vi gör vårt
bästa för att de ska få ett bra framtida liv.
I dag arbetar jag som konsult mest åt Orkla för att lösa olika tekniska detaljer och företaget
har flyttat hem till gården för att ha närhet till djuren.

