
Jag heter Camilla Karlsson och är 51 år och bor på en liten gård strax utanför Stenungsund. 
Är gift och har två döttrar, sladden en tioåring bor hemma.   
  

Redan som barn älskade jag djur och natur och framför allt hästar. Femton år gammal köpte 
jag mitt första halvblod och fick hjälp av snälla grannar att köra hem hästen. Mina föräldrar 
var inte lika glada som jag.  
  

Gick Jordbrukslinjen på Dingle lantbrukskola men en olycka gjorde att jag nästan förlorade all 
hörsel. Valde då att vidareutbilda mej till något ”riktigt” och läste ADB på Göteborgs 
Universitet. Hästarna fick hänga med till Göteborg. Arbetade många år som it-konsult på ett 
företag där jag var delägare. Gillade mitt jobb som systemanalytiker och hade databasdesign 
och implementering mellan olika platformar som specialintresse. År 2000 var jag nästan helt 
döv och fick erbjudande om ett CI (Cochlear Implant) och det blev ett verkligt lyft – jag hörde 
igen, helt fantastiskt!   
  

All fritid, utanför heltidsarbetet, ägnades åt häst- och ridsport. Hade två hästar i full 
kondition och tränade dressyr, hoppade och körde. Gick kvällskurser och har bla 
tappskokompetens. Höll kurser i selning, hästen i skogen och hästkörkort. Jag var aktiv i ett 
körsällskap och deltog bla som funktionär på internationella fyrspannstävlingar.   
  

Sommaren 2005 sa jag upp mej för att bli småbrukare på heltid. Jag ville satsa som egen 
hästföretagare och it-konsult. Förvärvade ett litet lantburk med 10 ha bra betesmark och så 
föddes Tegens Stuteri. Jag hade två nordsvenska bruksston av bra stam och några shetlands 
unghingstar. Har hela tiden haft tät kontakt med andra uppfödare och fick låna och köpa fler 
fina shetlandsavelston att starta med. Idag består Tegens Stuteri av tolv shetlandponnyer 
och två nordsvenska unghingstar. Jag har en godkänd shetlandshingst. Fem ston är i år 
betäckta med tre hingstar.   
   

De flesta kanske förknippar mej med Tegens Butik som säljer foder, fodertillskott och 
utrustning till häst och andra djurslag. Tegens Butik finns både som e-handel och gårdsbutik.   
  

Jag har lång erfarenhet av att kommunicera med myndigheter och företag. Detta har jag god 
nytta av i det dagliga arbetet med företagets leverantörer,  bokföring, inköp, försäljning och 
marknadsföring både lokalt och på webben. Att nätverka och samordna kontakter ingår 
också i mina uppdrag som godman/förvaltare.  
  

Jag är som person positiv och engagerad och ganska driven. Jag ser gärna förändringar som 
en möjlighet till utveckling istället för att trampa på i gamla spår. Tålamod har jag mer nu än 
för tio år sedan. Tidigare styrelseuppdrag är i Direktkonsult AB, LRF, HRF (Hörselfrämjandet) 
och Nordhallands körsällskap. Om jag får förtroendet att väljas in som ledamot i SSS är min 
förhoppning att bidra till shetlandponnyns framtid och en förening där alla medlemmar ska 
känna sig välkomna.   


