
2015 ett år med många framgångar!  

Äntligen börjar det kännas som allt slit ger utdelning. Efter drygt 10 år som aktiva ridponnyuppfödare 

börjar nu våra ponnyer göra resultat. Året har kantats av glädjande rapporter från hela landet. Kunder 

återkommer eller skickar bekanta, som söker ponny, till oss. 2015 är året då vi sålt flest ponnyer och bara 

till tävlingsinriktade verksamheter/hem. 

Året började med träning för den nyblivna 3-åringen SB Golden Breeze, hingst e. Jarno som skulle fram 

till hingstpremieringen. Jag höggravid och skulle ha barn i Maj förberedde tillsammans med min mamma 

Golden för hingstvisningen. På plats hade vi visare till exteriören. Veterinär och löshoppning visade jag 

själv, med medhjälpare vid sidan. Snäll och väluppfostrad ponny som han är, gjorde han allt rätt denna 

dag, tyvärr räckte det inte enda fram, men nämnden ville se honom igen nästa år. Planen var som sådan 

fram till i början av December. Då fick vi besök av SB Edwins ägare som letade ponny igen, dom fastnade 

för Golden och på ett par veckor var Golden kastrerad, besiktigad och påväg till sitt nya hem i Luleå. Det 

var med blandade känslor vi släppte denna guldponnyn, men när rätt hem vill köpa, måste man ibland 

överväga att sälja. Denna familj som rider på SM-nivå kommer ge Golden rätt förutsättningar och vi 

kommer få se honom på den nivån som han SKA vara på om några år. 

Sen kom våren, vi väntade 3 föl i år. Först fölade SB Winning Breeze, en riktigt läcker hingstunge, fux med 

4 vita höga strumpor. Sen fölade SB Eywa ett lika fint stoföl klädd i samma färg och snäppet mer vitt. Vet 

inte hur många fuxar vi fått med 3 höga strumpor och 1 utan. Men i år verkar färgen satt sig! Nu väntade 

vi bara på vårt gamla sto Windy Girl, som skulle haft föl samtidigt som Winnie. Veckorna gick och oron 

växte, fanns där nåt föl, levde de? Efter 7 veckor över tiden kom de då äntligen ut ett föl, ett hingstföl, 

frisk och kry. Men något var inte som det skulle med Windy. Hon hade ingen mjölk, hon som alltid 

mjölkat som en kossa. Så plasma, råmjölk på flaska och sedan mjölkersättning blev den lille krabatens 

start i livet. Vi hoppades att mjölken skulle komma igång, men tyvärr blev det inte så. Så fölet fick 

flaskmatas fortsättningsvis. Windy såg inte pigg ut, hon va långhårig och föll ur. Hon fick problem med 

munnen mm. Så vi tog till slut prov på Cushing och det visade sig att våra misstankar varit rätt. Vi började 

medicinera, men det var för långt gånget. Så i somras tog vi det jobbiga beslutet att låta Windy somna in 

23 år gammal. Vår första ridponnyuppfödning, som givit oss så mycket glädje genom åren. Min första 

ponny som jag red in och utbildade själv, gav mig kunskap som jag alltid kommer bära med mig. Vi 

startade MSV hoppning, en liten D-ponny på 142cm, med ett hjärta av guld tog hon sig runt dessa stora 

banor. Efter tävlingskarriären har hon givit oss 11 föl utöver fölet hon fick redan -99. In i de sista va hon 

mamma till fölet som fick sörja vid hennes sida. Nu vilar hon på gården som va hennes hem under hela 

sin livstid. På Brännebäck är hon född, på Brännebäck får hon för evigt vandra… 

Fölen utvecklades fint SB Whizzard Breeze visades på ASVHs fölmönstring i aug med fina 23,7p. En helt, 

för oss, ny poängsättning men han va bland dom högst bedömda för dagen. 

Under året har vi sålt flera ponnyer till mycket bra hem. SB Estelle kan numer titulera sig favorit bland 

ridskoleponnyerna i Söderköping. Men hon går inte bara lektioner utan får även vara med på tävlingar 

med dom bästa eleverna. SB Wilbur My Man är såld till en ”Elit”-ridskola i Saltsjöbaden, som har mål att 

få ut sina elever på tävlingsbanorna. Så vi hoppas få in resultat på honom också framöver. SB Metallic 

Breeze har även han blivit Söderköpingsbo hos familjen Bardun som även de har tävlingsambitioner. 



I somras fick vi tillbaka en ponny efter ett felköp. Ibland funkar det helt enkelt inte mellan häst och 

ryttare och till slut valde vi att göra ett återköp och försöka hitta ett nytt hem åt henne. SB Athletica 

Breeze var såld till en dam utan tävlingsambitioner, som ville ha en hobby/dressyrponny. Nu har även 

Athletica hittat till Söderköping och rids av samma ryttare som köpte hennes son Metallic Breeze. 

Framtiden får utvisa om hon blir lektionsponny eller går till tävlingsbanan. 

I Söderköping finns nu 5st SB-ponnyer. Sedan tidigare är SB Sea Breeze placerad där och 2014 sålde vi 

även SB Top Star Breeze dit. Dessa ägs av privata/tävlingsryttare som framgångsrikt lotsar våra ponnyer 

runt hoppbanorna. SB Top Star Breeze har i år startad LB-hoppning med många fina rundor. SB Sea 

Breeze är påväg upp och har i år gått några LA-rundor.  

SB My BoNoPe har i år bytt ryttare. BoNoPe sålde vi som 4-åring och han har utbildats och tävlats av sin 

ryttare tom FEI dressyr. Nu börjar han om med nästa ryttare och dom har redan framgångar i LB dressyr, 

påväg upp. 

Även SB Top n´ Breeze har bytt ryttare och kommer framöver tävlas i både hoppning och dressyr. 

SB Edwin har rapporterat in många fina resultat från dressyrbanorna under året. Och i slutet av året kom 

glädjande besked om att han ligger 3a på ridsportsförbundets rankinglista över 6-åriga C-ponnyer. 2016 

kommer bli ett spännande år för Edwin och Ida! 

Hösten kantades i vanlig ordning av 3-årstest och kvalitetstävlan. I år valde vi pga flera själ avstå att visa 

våra 3-åringar. Istället satsade vi på att rida in SB Royal Breeze i somras och få honom klar till kvaliten. 

Och det höll hela vägen. Likt sin syster reds han in 2-2,5 mån innan provet och var utan problem klar för 

uppdraget. Rolle red ihop dagens högsta ridpoäng, fick 88 i löshoppning och 39p exteriört. Domarna 

trodde han va godkänd och när dom förstod att han inte var det (än), va det bara, VISA Denna! Så det ska 

vi göra nu, Rolle tränas för fullt för bruksprov 2016. Denna hingsten har allt, utstrålning, gångarter, 

hoppning och framförallt ett temperament som jag ofta häpnas över. Han är en vänlig själ som man blir 

varm i hjärtat av, en äkta Windy-ättling. 

Men även om vi inte själva visade någon 3-åring så var fältet representerat av en SB-ponny. SB Max 

Factor, hoppade in dagens högsta poäng, 9-10 blev betyget och finalen hägrade. Vi valde att avstå finalen 

för Rolle och bara åka och titta på våra uppfödningar. SB Top Star Breeze skulle startat i 

ungponnychampionatet för 5-åriga hopponnyer, men avstod detta. Men vi gladde oss tillräckligt åt Max 

prestation som innebar en höjning till 9,5-10 på hopprovet. Därmed var han dagens högst bedömda 

ponny och ÅRETS BÄSTA 3-ÅRING hopp. Domaren uttalade sig att denna har allt jag söker hos en 

hopponny, ta väl hand om den. 

Under en period så kom de artikel efter artikel i tidningen ridsport som handlade om unga SB-ponnyer 

och deras prestationer, glädjande läsning. 

Nu är året slut och förutom Windys bortgång så kan vi se tillbaka på året med ett stort leende. Och se 

framåt mot 2016 med ett ännu större leende. 

Till våren väntar vi 2 föl efter EU-hingsten Magic Cornflakes. Ska bli mycket spännande! Och vi har 3st 

mycket fina 3-årsston där planen är att betäcka. Vi hoppas att allt får flyta på nu och att vi har möjlighet 

att betäcka 4 ston i vår. 



Fortsätt rapportera in resultat från våra uppfödningar. På facebook får ni gärna dela både bilder och 

filmklipp. Eller skicka oss ett PM alt. Mail när ni vill berätta något om er ponny.  

Stort lycka till 2016! 

 

/Hanna, Stuteri SB 

 

 

 

 

  

 


