
Drop in utställning, Dalatravet Romme 2019-07-06 
domare: Carina Lockwall, Almunge 

arrangör: Mälardalens Russavelsförening 

50 ponnyer bedömda (27 shetlandsponnyer, 22 gotlandsruss, 1 welshponny av cobtyp): 7 guld, 34 

silver, 9 brons 

 

Gotlandsruss-resultat (22 visade): 

 

Bambu (30-04-8670) 

v -04 e Ernst Romeo 545 – Mynta 3504 e Sverker 249 

Uppf. Margrit Thienemann, Visby 

”Rastypisk av mindre slaget. Något kort hals, markerad manke, väl sluten bål, välmusklad. Benad för 

sin storlek, marknära fram. Ren skritt. Energisk lätt trav med bra framåtgrip.” 77777=35 p, silver. 

 

Batens C.H. (30-01-7596) 

v -01 e Parat 451 – Batseba 3655 e Kanyl G 399 

Uppf. Cecilia Hammar, Järfälla 

”Harmonisk av god rastyp. Harmonisk sida, välmusklad. Välbenad från sidan, nöjaktigt korrekt. Ren 

skritt. Lätt taktmässig trav.” 88888=40 p, guld. 

 

Dublett JSA (30-14-0146) 

v -14 e Albin JSA 674 – Säbys Sandy Bell 5225 e Manus G 419 

Uppf. Jenny Andersson, Fjugesta 

”Rastypisk. Något lågt ansatt hals, bra sadelläge, välmusklat bakparti. Tät fram. Ren skritt, kunde ha 

mer övertramp. Bra påskjut och mekanik fram i trav.” 87778=37 p, silver. 

 

Duenna 5779 (30-13-0021) 

s -13 e Gin 638 – Dulsa 5220 e Micky 544 

Uppf. Pernilla Jobs, Leksand 

”Feminin, harmonisk. Lång hals, bra selläge, något omarkerad manke, långt välmusklat kors. Gracil, 

marktät bak, tåvid. Ren skritt. Framåtgripande trav men marknära bak.” 88677=36 p, silver. 

 

Fiona Z (30-16-0207) 

s -16 e Fantom 639 – Zazza e Junisorken 484 

Uppf. Marie-Louise Malmros, Visby 

”Något outvecklad men feminin. Vackert huvud, välansatt hals, grund i sin bål, överbyggd. Tät runt 

om, gracil. Kort skritt. Lätt energisk trav med bra påskjut.” 76678=34 p, brons 

 

Glorias Lucern (30-05-0338) 

v -05 e Nestor 570 – Luciabess 4350 e Lucifer 414 

Uppf. Birgitta Funk & Julia Sterbrant, Visby 

”Rastypisk, något lågställd av äldre modell. Rastypiskt huvud, djup välliggande bog, markerad manke, 

runt musklat kors. Välbenad från sidan, något gracil. Ren ledig skritt. Bra framåtgrip i trav, marknära 

bak.” 88776=36 p, silver. 

 

Granös Thunderlight (30-16-0034) 

v -16 e Yttring 667 – Lojstas Candle Light 4166 e Juventus 468 



Uppf. Birgitta Ekeberg-Sabelström, Väddö 

”Rastypisk, ännu något outvecklad. Välansatt hals, långt kors, ännu smal i bringan. Gracil under knä 

och has, tät bak. Ren skritt. Lätt ledig trav.” 87789=39 p, silver 

 

Hedens Lycka (30-16-0131) 

s -16 e Gulldis 635 – Niann 4433 e Junisorken 484 

Uppf. Allan Keldergard & Tobias Mattsson, Hemse (Lojsta) 

”Bra rastyp. Harmonisk sida, sluttande kors. Nöjaktigt korrekt från sidan, ännu något tät och smal. Ren 

loj skritt. Outvecklad ännu trav.” 88767=36 p, silver. 

 

Kumlaby Räser Rutger (30-10-0040) 

v -10 e Ernst Ronaldo 580 – Decibelle 4521 e Tyson II 536 

Uppf. Nina Månsson, Ödeshög 

”Tyngre modell. Rastypiskt huvud, brett ansatt hals, djup bål, långt musklat kors. Grovbent med 

markerade ledgångar, obetydligt tåvid fram. Kort men ren skritt. Bra takt och energi i trav.” 77878=37 

p, silver. 

 

Lacerta 4796 (30-05-0571) 

s -05 e Ernst Rasken 511 – Melinda 3321 e Munter 326 

Uppf. Solveig Rundgren, Slite 

”Feminin, rastypisk. Brant bog, lågt ansatt hals, markerad manke, brant kors. Något gracil, något tåvid 

fram. Ren men kort skritt. Kort marknära trav.” 77776=34 p, brons. 

 

Liva 5448 (30-10-0267) 

s -10 e Lego-Lasse 603 – Svalan 3431 e Rebell 369 

Uppf. Allan Keldergard & Tobias Mattsson, Hemse (Lojsta) 

”Rastypisk av det större slaget. Djup bog, gott djup i bålen, välmusklad bål och kors. Välbenad från 

sidan, något tåvid vänster fram. Avspänd skritt. Energisk trav, blir lite efter bak.” 77787=36 p, silver. 

 

Ljungens Joker (30-12-0140) 

v -12 e Skotte 492 – Ljungens Pärla 4642 e Tyson II 536 

Uppf. Elin Welmer, Veberöd 

”Rastypisk, något högt hull. Rätt ansatt hals, välmusklad sluten bål. Något gracil, släpper något bak, 

skruvar bak. Ledig ren skritt. Lätt taktmässig trav.” 87788=38 p, silver. 

 

Mr Messi (30-13-0028) 

v -13 e Giro 564 – Karismas Miss Universum 4676 e Komet 338 

Uppf. Ingela Stjernqvist, Tungelsta 

”Rastypisk. Uttrycksfullt huvud, något kort hals, välmusklad sida. Benad för sin storlek, något tåvid 

fram. Ren energisk skritt. Lätt ledig trav.” 87788=38 p, silver. 

 

Orcan (30-14-0060) 

v -14 e Tyfon 617 – Fartina 4800 e Najk 486 

Uppf. Rungegårds Stuteri, Tingsryd 

”Harmonisk av mycket god rastyp. Vackert huvud, lång välansatt hals, harmonisk sida. Välbenad från 

sidan, obetydligt tåtrång vänster fram. Ledig ren och vägvinnande skritt. Energisk trav, saknar något 

framåtgrip.” 99787=40 p, guld. Bästa gotlandsruss, Reserv Best In Show. 

 



Robbie Wee (30-06-1144) 

v -06 e Tyson II 536 – Ljungens Razzia 232 RUSS e Ripadals Jinnic 409 

Uppf. Laura & Linda Mattila, Ypäjä, Finland 

”Rastypisk. Högrest, rastypiskt huvud, något lågt ansatt hals, grov övergång huvud-hals, välmusklad 

bål. Benad för sin storlek, något tåtrång mest vänster. Avspänd ren skritt. Bra framåtgrip i trav, blir lite 

efter bak.” 77777=35 p, silver. 

 

Solos Xtra 4490 (30-02-8563) 

s -02 e Ruffsen 466 – Solos Myria e Jupard 388 

Uppf. Stuteri Solo, Svensbyn 

”Rastypisk, god modell. Bred hals, bra manke, runt bakparti. Välbenad från sidan, nöjaktigt korrekt. 

Ledig ren skritt. Bra framåtgrip i trav, blir lite efter bak.” 87877=37 p, silver. 

 

Solstickan 5787 (30-13-0191) 

s -13 e Stig-Helmer 461 – Bessy Sun 4325 e Rusch 456 

Uppf. Rebecca Jansson-Åkerblom, Hemse 

”Ordinär rastyp med viss karaktär. Långt huvud, något kort hals, djup bål, musklat sluttande kors. 

Grovbent från sidan, tåvid fram. Oengagerad ren skritt. Lätt trav med bra mekanik.” 77668=34 p, 

brons. 

 

Stubbs Poison (30-10-0050) 

v -10 e Tyson II 536 – Kålmans Pomira 4561 e Polar 415 

Uppf. Stefan Sivertsson, Hedemora 

”God rastyp. Harmonisk sida, välmusklad. Grovbent, bra ledgångar, obetydligt tåvid. Avspänd ledig 

skritt. Vägvinnande trav med bra mekanik.” 88888=40 p, guld. 

 

Såbra JSA (30-16-0079) 

s -16 e Skotte 492 – Så Söt 5390 e Tyson II 536 

Uppf. Jenny Andersson, Fjugesta 

”Outvecklad, högställd. Uttrycksfullt huvud, tunn omusklad bål. Ännu gracil, smal och tät bringa. 

Ledig skritt men något stel för dagen. Lätt trav men behöver mer muskelkraft.” 77667=33 p, brons. 

 

Tejas Pegasus 636 (30-06-0462) 

h -06 e Tejas Monljus 540 – Hults Pirita 4153 e Pirat Pan 436 

Uppf. Stuteri Teja, Eskilstuna 

”Bra rastyp. Bra överlinje på hals men något underhals, markerad manke, långt kors. Välbenad från 

sidan, marknära bak, tät i bringan. Bra framåtgrip fram i skritt, något stel bak. Lätt trav.” 87778=37 p, 

silver. 

 

Torpets Axa 5092 (30-07-1217) 

s -07 e Citrus 528 – Witessa 4279 e Rival G 464 

Uppf. Ann-Louise Ekman, Sorunda 

”Bra rastyp. Rastypiskt huvud, djup, något brant bog, bra djup i bålen, långt musklat kors. Välbenad 

från sidan för sin storlek, något marktät fram. Vägvinnande skritt. Lätt vägvinnande trav med bra 

påskjut.” 87889=40 p, guld. 

 

Valder (30-14-0006) 

h -14 e Marlon S 531 – Vaquila 4709 e Vagabond 360 



Uppf. Pernilla Jobs, Leksand 

”Trevlig rastyp, välutvecklad. Rastypiskt huvud, djup brant bog, lång manke, välmusklad bål och kors. 

Välbenad från sidan, nöjaktigt korrekt. Ledig vägvinnande skritt. Framåtgripande trav med bra påskjut 

och takt.” 88888=40 p, guld. Reserv Bästa gotlandsruss. 

 

 

Bästa gotlandsruss = Orcan 

Reserv bästa gotlandsruss = Valder 

Bästa shetlandsponny = Älvåsens Raqel RS 6806 

Reserv bästa shetlandsponny = Stormtorpets Maximuz RS 706 

Best In Show = ÄLVÅSENS RAQEL RS 6806 

Reserv Best In Show = ORCAN 


