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Shetland Öst 

När fastnade ni för shetlandsponnyrasen, 
och vilken  
var er första shettis? 
Jag letade efter en häst att använda till 
körning och satt och letade på en annons sida.  
Där kom det upp en bild på en helt underbar 
ponny. Pappa och jag åkte och provkörde.  
Självklart blev det en shetlandsponny med 
hem. Stoet Dilba är min första shettis. 
 
Vad är det bästa med shetlandsponnyer?  
De är helt fantastiska, en riktig allround ponny för hela familjen. De är så 
användbara och väldigt intelligenta.  

Vad har ni för bästa shettisminne? 
Svårt att välja, mellan att Dilba fick sin första 
42 poäng eller när Jozo blev BIS. Jag måste 
nog säga när Jozo blev BIS, det var en otrolig 
känsla. 

Vad har ni för mål och drömmar med uppfödningen?  
Mitt mål är att föda upp friska och sunda individer.  Min dröm är att få fram 
en godkänd hingst. 

Vem vill ni skicka vidare stafettpinnen till, och vad har ni för fråga?  
Jag skickar stafettpinnen vidare till Lotta Hedborg, stuteri Olivehult.   
Vilken är din favorit-shetland genom tiderna?

Shetland Öst önskar alla en glad 
sommar med många fina föl!

Uppfödarstafett med Pernilla Gustavsson,  
Stuteri PI
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Fyffelin föddes den 4 Juni 1992 hos min farmor Anki i Stigtomta, Nyköping. Året efter 
1993 föddes jag och i Augusti inföll min dopdag. I dopgåva av farmor fick jag ägarbeviset 

till min första alldeles egna ponny. Jag blev hästägare redan vid 4 månaders ålder. När 
Fyffelin fyllde 4 års föddes hennes första fölunge Marshmallow Z E: Gletness Rockall RS 155 och 1998 fick hon ännu en 
fölunge som heter Freja Meduza Z E: Östertorps Dagobert RS 151. Efter att ha fått två föl hade jag blivit tillräckligt gammal 
för att börja rida lite smått men Fyffelin gjorde sina första starter under Py Jägerden som idag tävlar framgångsrikt i 
hoppning. De startade både hoppning och ponnygalopp och startade så småningom även i shetlandssteeplechasen i 
Globen under Stockholm International Horse Show.

Året 2000 var jag 7 år och gjorde mina första tävlingar på Fyffelin. Vi startade bland annat på Täby Galopp i Stockholm och 
på Österängen på Strömsholm. 2001 var året då jag verkligen fattat galoppen, vi kvalade till vårat första SM där vi kom 4.a, 
vi hade även börjat tävla hoppning och red allsvenskan. Dessutom hade jag på sommaren tagit 
travlicens och gjorde några starter på Sundbyholms travbana. Jag startade även Marshmallow 
Z ett par gånger och vi tog en seger ihop.  Det var dock galoppen som var mitt stora intresse 
och därför blev det endast ett par travstarter.

På hösten hade jag och Fyffelin blivit uttagna till att delta i shetlandssteeplechasen i Globen. 
För mig var det allra första gången och för min ponny var det andra gången.

Året efter tävlade vi flitigt i både galopp och hoppning och var med i både div. 3 och div. 2 i 
allsvenskan och var återigen 4.a på SM. Vi vann många lopp och blev återigen uttagna till 
Stockholm horse show där vi vann 3 av 4 lopp under helgen. Efter det var det tyvärr dags för 
mig att gå vidare till större ponny då jag blivit för lång och nästkommande år fick Fyffelin en ny 
ryttare i form av min yngre syster Zabine Svensson.

Zabine och Fyffelin hade en riktigt guldkantad karriär tillsammans med inte mindre än 
3 raka SM Guld i ponnygalopp och flera medaljer i Skandinaviska Mästerskapen 

som var en årlig landskamp mellan Sverige, Norge och Danmark. De fick 
även vara med i en dokumentärserie som TVprogrammet Bolibomba 

gjorde. TV teamet var hemma hos oss och filmade och följde Zabine och 
Fyffelin under en tävlingsdag på Täby. 2006 vann de det totala 
championatet i kat. A och hade det året varit Sveriges segerrikaste 
ekipage i sin kategori. Zabine och Fyffelin tävlade även framgångsrikt i 
hoppning och dem var med i allsvenskan i flera år. De var också med i 

globen två gånger och vann flera av Steeplechaseloppen där.

2007 klev även Zabine upp på större ponny och Fyffelin tävlade istället av en 
klubbkamrat som heter Emma Westberg. De kvalade snabbt till SM där de fick en 

5.e placering och blev därmed uttagna till Skandinaviska Mästerskapen senare samma  
sommar. Tävlingen avgjordes i Danmark på banan Aalborg. Där skrällde Emma och Fyffelin med en seger trots att de bara 
varit ett ekipage i några månader. De kunde då titulera sig som årets Skandinaviska Mästare och snabbast i Skandinavien i 
kat. A. Även Emma fick den hedervärda upplevelsen att bli uttagen till Stockholm International Horseshow samma höst där 
de segrade i årets steeplechase.

Fyffelin fick sedan ett litet tävlibgsbreak i väntan på att nästa syster skulle bli redo att inta tävlingsbanan och började sedan 
tävlas av våran yngsta syster Zamantha. De hann under sin tid tillsammans ta ett SM Brons i ponnygalopp och blev 5.a på 
Skandinaviska Mästerskapen. De tävlade även hoppning och vann flera klasser ihop.

Efter nästan 13 år som tävlingsponny var det dags för våran älskade Fyffelin att få gå i pension. Hon betäcktes och fick 
2012 en fölunge som heter Fiffelin (även kallad Lill-Fiffe) E: Riccardo vd. Langenhorst RS 531. Lill-Fiffe såldes till Skåne till 
en familj som också sysslat med ponnygalopp i många år. Förhoppningsvis kommer även hon att få en briljant karriär som 
galopp och sportponny.

Fyffelin RS 3146 
f. 1992 
U: Tessie RS 1153  
E: Drutten RS 135 
UE: Bay Leaf of Felbridge RS 1 

Uppfödare: Anki Zetterblom  
Ägare: Zandra Svensson

Fyffelin RS 3146



Fyffelin lever nu som en pigg och glad pensionär rids och körs 
regelbundet av en 10 årig flicka som lärt sig rida på henne och en ponny 
till i stallet. Fyffelin har även fått följa med på några utställningar under 
förra året och iår belönades hon 25 år gammal, med 39 poäng och jag 
ska därmed ansöka om en BRUCH- titel till henne. 

Fyffelin har under sin karriär startat över 100 starter i galopp med ett 
resultat på strax över 50 segrar i sin. Utöver det har hon mängder av 

vinster och placeringar i hoppning upp till regional LB. 

Sammanställning av Fyffelins Mästerskapsstarter:
2001- SM 4.a
2002- SM 4.a
2003- SM 4.a
2004- SM 1.a GULD Skandinaviska Mästerskapen 
2.a SILVER. 
2005- SM 1.a GULD Skandinaviska Mästerskapen 
3.a BRONS. 
2006- SM 1.a Champion för året kat. A. 
2007- SM 5.a Skandinaviska Mästerskapen 1.a 
GULD.
2009- SM 3.a BRONS Skandinaviska Mästerskapen 
5.a.

Vill du också synas på Östs tidningssidor?  

Du kan dela med dig av en tävlingsdag med din 

shetlandsponny, ditt shetlandsintresse eller ett minne. 

Vi tar tacksamt emot alla bidrag i form av text och 

bilder! Mejla till L_fernstrom@hotmail.com senast 30 

Juli för att vara med i nr. 3 av Shetlandsponnyn.

Fyffelins dotter Marshmallow Z fick en 
avkomma med som heter Madness som är efter 
vår ridponny Sputnik, Madness deltog i ute SM 
i ponny hoppning och kom 3a, Brons,  
2015.Bilden är på Madness och hans dåvarande 
ryttare Elsa Norgren.



 
Skogskörning 

Prova på Skogskörning eller ta första stegen mot 
inkörning! 

Lördagen den 12/8 träffas vi i skogen i Stjärnorp, ca 4 

mil norr om Linköping för under en heldag testa på lite 
olika skogsredskap och/eller börja köra in våra ponnyer. 

Vi blir maximalt 8 st för att alla ska kunna få den 

stöttning man behöver. 
Till vår hjälp kommer vi att ha Cecilia Kallander, 

bruksprovsdomare med lång erfarenhet av utbildning av 
och arbete med häst i skog och mark 

Mer info kommer längre fram i sommar, så håll utkik på 

vår hemsida samt vår FB-sida.

Proposition Nyköping 15/7-2017 
 

Nyköping, 15/7 2017  
Senaste anmälningsdag: 16/6 2017  

Domare: Ronny Johnsson  
Platsansvarig och Utställningsansvarig: Mia och Tobias Zetterblom  

Följande klasser anordnas EJ: 20 - 23, 25-27  
Färgklasser: Ja  

Underlag: Ute på ridbana  
Separata miniklasser: Ja  

Boxar: Nej 
Särskilda Bestämmelser:  

Agility- och handlerklasser kommer att hållas, mer info på hemsida och fb inom kort. 
BIS och Res BIS utdelas enligt alternativ 2 i grundproppen Färgklass indelning tillämpas  
Dräktiga ston som ska föla 2017 äger ej rätt till att deltaga.  
Minst 30st anmälda för att utställningen ska bli av och max 70 st, först till kvarn gäller  
Alla anmälda får bekräftelse via mail, så glöm inte aktuell mailadress i anmälan. Cirka en vecka innan 
utställningen får alla utställare katalog med deltagande ponnyer samt med information om utställningen.  
Anmälan skickas till: Mia & Tobias Zetterblom, Dalslötstugan, 611 94 Nyköping 
Anmälningsavgift 250 kr/ponny insättes på Shetland Östs pg 479 84 61-2 (föl 100kr om 
mamman ställs ut)


