
Jag heter Annalena Hulsebos och jag har varit intresserad av shetlandsponnyn i 15 år då jag köpte 

min allra första minishetland till min då 2,5 åriga dotter. 

 För 11 år sedan fick jag mitt stuterinamn Acera godkänt av SPAF och mitt första föl föddes året 

därpå, 2009.  

Jag bor strax utanför Skinnskatteberg som ligger i Västmanland och tillhör Shetland nords 

upptagningsområde. 

Jag tycker om att lära mig nya saker och jag engagerar mig gärna i det som intresserar mig. 

Jag försöker att åka på många utställningar varje år, både som utställare och som publik. 

Hingstpremieringarna på vår och höst vill jag helst inte missa eftersom de ofta är enda tillfällena som 

man har chansen att se hingstarna i verklighet.  

Hemma hos mig finns det en godkänd minihingst som jag förutom avel, försöker att använda i 

körning, enbart för mitt eget höga nöjes skull. När snön är lagom på vintern är det släde och bjällror 

som får mig att glömma mörkret ett slag. 

 Jag avlar i liten skala och är väldigt glad över min ”andra generation” Acera ponnyer, det är ju då 

man kan börja använda avkommorna som man själv planerat och utvärderat. 

 Jag har tidigare varit engagerad i Shetland nord och SSS styrelse men var av familjära skäl nödgad att 

avsäga mig samtliga engagemang utanför hemmet. Idag har mitt yngsta barn hunnit bli 17 år och går 

i gymnasium på annan ort, så jag känner att jag har möjlighet att engagera mig mer igen. 

Det kan hända att du hört min röst när jag hjälpt till på utställningar och hingstpremieringar som 

speaker. Jag har anordnat några utställningar i Västmanland och Dalarna tillsammans med Shetland 

nord vilket har varit både roligt men även arbetsamt. 

Jag tror på en öppen förening där vi gemensamt hjälps åt och strävar efter bra förutsättningar för 

samtliga medlemmar oavsett var i Sverige vi hör hemma. Jag vill att SSS har ett inkluderande 

arbetssätt gentemot regionalföreningarna, det är ju oftast de som representerar vår ras och vårat 

intresse. Tillsammans kan vi göra föreningen till något att vara stolt över. 


