
Bil & båttur 

1 HÄSTRESA 

Har i vår och sommar haft som mål att träffa de flesta i föreningen och deras hästar. 

I april började jag med att besöka Malin Hellstedt och såg hennes fina anläggning på Ekerö i Stockholm, 

träffade där Rhapsody e.Roshin u.Alma, som nu fått namnet Ivan och hennes andra fina hästar. Tack 

Malin för att du tog dej tid att visa dina fina hästar och visa runt på din anläggning. 

   

Fotograf Anna Spathon. 

I mitten av maj föddes Setare e.Mavr u.Aisona, kunde inte låta bli att åka och hälsa på Karin och se 

hennes hästar. 

   

 

 



I början av augusti kom Ulf och Cecilia på besök och då hade lilla Pärla e.Marv u.Talish fötts, tack för ett 

trevligt besök. 

  

I mitten på augusti tog jag bilen och åkte söderut började med att hälsa på Jeanette och tanken var att 

fota hennes hästar men det ösregnade så det var bara att glömma, vi hade en trevlig eftermiddag ändå. 

Tack Jeanette och Johnny för det. 

Nästa stopp var i Fritsla utanför borås där Desiree Källqvist bor. Hon har köpt min uppfödning Opal 

e.Mavr u.Talish och han har det fantastiskt bra där, stannade där i 5 dagar. En dag lånade jag Desirees 

syster Viktoria och vi åkte till Helsingborg och hälsade på Camilla Elfsberg och hennes häst Kelchermek, 

tack Camilla för en trevlig dag. Och tack Desiree och Magnus för att ni tog hand om mej. 

  

Opal                                              Kelchermek och Camilla 

Färden gick sedan vidare till Norrköping för att hälsa på Ida, tyvärr kunde hon inte vara hemma, men 

hennes mamma och syster visade mej runt. Vi tittade på Ak Kush e.Roshin u. Alma för tillfället växer han 

som ogräs men han är söt ändå. 

  

Från Norrköping är det inte långt till Nyköping så jag hälsade på Karin igen och vi lasttränade Setare för 

att senare kunna åka med Aisona på träning med Craig Stevens, det gick väldigt bra, följde sedan med på 

träningen. Tack Karin, Markus och John för allt. 



  

Var sedan hemma i några veckor, men i början på september fick jag med mej Desiree och hennes 

kompis Jessika till Gotland för att hälsa på Christina Hoyle och Eva Enzell som båda köpt Achaltekeer från 

Estland. 

Vi började med att åka söderut för att hälsa på Christina och hennes häst Sadyk e.Seredafjan 

u.Saryyagyz, svårt att tro men Sadyk är bara ett år. Tack Christina för din gästfrihet. 

   

Eva bor nästan längst norr ut på gotland så nästa stopp blev hos henne. Hon köpte Melezar e.Mikhman 

u.2450 Sayatkhanum från Estland för 6 år sedan och har tränat honom i fälttävlan med stor framgång. 

Eva är otroligt duktig och målmedveten, tack Eva för allt du gjorde för oss. 

    

 

 

 



Tack mina tuffa medresenärer Desiree och Jessika. 

 

 

 

Mvh Anne Öman, ordförande i föreningen 

 


