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Presentationer av styrelseledamöter inför valen 

 

Magnus Karlsson, föreslagen till ordförande. Bor i Brålanda som ligger i Dalsland.                

Mitt intresse för shetlandsponny började när min pappa köpte sina förta shetlandsponnyer i 

början på 1960 jag var då några år gammal. Intresset har inte minskat sedan dess. Det är 

spännande att se fölen födas och följa hur de växer och utvecklas. Stuterinamnet är Gläntan. 

Här finns ca 30st shetlandsponnyer, 5st avelshingstar och 13st avelsston. Att delta i arbetet 

för shetlandsponnyn och medlemmarnas bästa är spännande, lärorikt och intressant på flera 

sätt. Det bästa är att träffa alla Shetlandsvänner för att diskutera och dela tankar om 

Shetlandsponnyn. 

 

Inga-Lill Hoveklint Hyttring, föreslagen som ledamot.  

Jag köpte vår första shetlandsponny, Bambi, till vår son När han fyllde ett år 1973. Hennes 

första föl blev godkända hingsten Hamras Killen. Sen dess har jag varit fast. Var ordförande i 

SSS 1993-1998. Kom tillbaka på 2000-talet i styrelsen igen. Kommer inte ihåg exakt när och 

är dess sekreterare sen några år tillbaka. Är också ordförande i Shetland Väst. Bedrev först 

avel i Hamra Ponnystuteri, flyttade till Skåne 1995 och startade Stuteri Emmero. Flyttade sen 

2006 till Mullsjö där stuteriet ff bedriver sin verksamhet om dock i lite mindre skala. Har två 

avelsgodkända hingstar Emmeros Jubilar och fodervärd till Melanderägda Lufsen II. Mitt 

avelsmål är att avla fram rastypiska, exteriört goda Shetlandsponnyer med goda 

bruksegenskaper och våra ponnyer röner fina framgångar både i utställningsringen och på 

travovalen 

 

Angelica Lauth, kommer från Karlstad, Värmland, föreslagen som ledamot. 

Aktiv inom Shetland Nord som ordförande sedan några år tillbaka, även aktiv inom SSS som 

suppleant de senaste åren. Avel, utställning och utbildning av våra unga ponnyer ligger mig 

varmt om hjärtat. Driver själv Lundstorps Stuteri med antal ponnyer. Vill verka för 

bevarandet av mångfalden inom vår ras speciellt då mångfalden av färger samt att fler ska 

utbilda sina ponnyer till de användbara underbara individer de är. 

 

Torsten Jeppson, föreslagen som ledamot. 

Torsten har fött upp shetlandsponnyer sedan 1967 med stuterinamnet Almnäs. Han har 

alltid varit intresserad av avel och utställningar av sina ponnyer. Idag finns det 33 

shetlandsponnyer på Almnäs, hälften normalstora och hälften mini. Av dessa är två 

normalstora godkända hingstar och fyra stycken är minihingstar. Under alla åren på Almnäs 

har det fötts nära 500 föl. Torsten har också skaffat sig ett stort kontaktnät med uppfödare i 

hela Europa under åren. Han driver fortfarande stuteriet själv men båda döttrarna är mycket 

involverade i verksamheten. 

 



Susann Melkersson, föreslagen som suppleant. 

Jag har hållit på med Shetland sen jag var riktigt liten. Haft andra raser också, men alltid 

shetland. Brinner och lever helt för vår ras. Har gått den långa vägen, tyvärr aldrig kunnat 

köpa den där färdiga högpoängaren. Men har lyckats med de flesta mål och drömmar med 

mitt stuteri Melkers ponny stuteri. Vill jobba för den lilla medlemmen, för att alla ska få hjälp 

och att alla ska förstå att man inte kan leva utan shetlandsponnyer. Och främst att vi ska ha 

roligt! 

 

Annette Wadman, föreslagen som suppleant, bor i Väring norr om Skövde.  

Jag har sysslat med hästar i stort sett hela livet och haft egna sedan jag var barn. Mina första 

Shetlandsponnyer köptes 2003 och då såg jag det som en självklarhet att bli medlem i SSS.  

Jag ställer ut och bedriver avel på standarsstora svarta Shetlandsponnyer i liten skala, men 

sysslar även lite med bruks på hemmaplan. Min åsikt är att en Shetlandsponny med god 

exteriör och gott temperament kan användas till allt.  

 

Linnea Ornstein, föreslagen som suppleant 

Jag har hållit på med shetlandsponnyer i 23 år nu, varav 20 år som ägare och uppfödare. Jag 

har i nuläget fem ponnyer, alla fuxar (utom en rödskäck), och förutom att jag ställer ut och 

avlar så tränar och tävlar jag och mina ponnytjejer mycket med dem i ridning, körning, agility 

och annat. Jag har varit engagerad i SSS i princip sedan jag köpte min första ponny, och har 

varit aktiv på olika sätt genom åren - jag har t.ex. tagit fram stambok och hingstkatalog 

tidigare, skrivit i medlemstidningen, fotat generalmönstringen, arrangerat utställningar, 

arrangerade vårt stora shetlandsponny-SM 2017, gör den digitala hingstkatalogen numera, 

har visat upp bruks på Friends arena, och sedan ett drygt år tillbaka är jag även 

exteriördomare. Utanför SSS har jag många års erfarenhet av ideella organisationer och 

politik, vilket jag tror kommer komma till nytta i styrelsen. Jag är också jurist och arbetar på 

Länsstyrelsen, bl.a. med djurskydd, och har mina specialkunskaper inom förvaltningsrätt. 

 

Jenny Sjölander, föreslagen som suppleant 

Mitt namn är Jenny och har hållit på med shetlandsponnyer och utställning sedan 1998. Jag 

hade ett uppehåll på några år för att sedan återuppta intresset för denna underbara ras 

2013 genom att köpa två unghingstar. En av dessa gick igenom på avelsvärdering. Så 2017 

sökte jag för mitt stuterinamn och kan nu döpa fölen med suffixet af Sjöland. Jag har suttit 

med i Shetland syds styrelse sen 2015 i olika positioner och det har varit väldigt roligt och 

lärorikt! Jag jobbar heltid på en industri i huvudsak som lackerare men är även lite allt i allo 

så som montör, godsmottagare och fraktbokning. För mig är det viktigt att shetlandsponnyn 

får synas och göra reklam för sin mångsidighet och underbara temperament så fler får upp 

ögonen för denna lilla ponny. 

 

Valberedningen, Eva Aronsson, Kristina Blad och Ellinor Johansson. 


