
Sussie Krämer Jag är född och uppvuxen i Stockholm men köpte en egen liten hästgård här i Sösdala, 

1,5 mil söder om Hässleholm i Skåne., sommaren 2011 då jag separerade. Jag har två barn en son och 

en dotter som båda numera bor i Stockholm. 

 Jag har haft brinnande intresse för djur i alla former dock mest hundar som jag tävlat aktivt med på 

elitnivå i över 20 år.  

Jag arbetar som specialpedagog på en skola i Hörby just nu med SvAelever, (svenska som andraspråk 

).Det är mkt givande och verkligen utmanande.  

Har haft häst sedan 2001 då jag köpte min första Frieser. Min dotter och jag delar hästintresset så vi 

har åkt runt på privatlektioner och tävlingar inom dressyr i många år. När min dotter och jag flyttade 

hit köpte vi min första shettis samt en Welsh mountain som jag körde par med. Sedan "råkade" en 

bild på minishettisen med DET dyka upp framför mig.....Hon inköptes och så lät jag betäcka henne 

med en Hasselbohingst. När fölet var fött övertalade Annelie och Magnus på Hasselbos mig att ställa 

ut dem med deras hjälp vilket jag lite skeptiskt gjorde. När både sto och föl blev champion ja då var 

lågan tänd! Som min son så snällt sa. - Mamma du har gått in i femtioårskrisen ju! Ja sedan har det 

kommit fler minisar hit och de stora hästarna fick jag inse att jag inte har tiden och orken att ha då 

dottern flyttade tillbaka till Stockholm och sin nyfunna kärlek. 

 Här driver jag nu stuteri Charmed by med minishettisar.  

Då jag är ny inom avel och utställning så har jag märkt hur svårt det kan vara att få information om 

olika saker rörande våra shettisar samt att vårt land är såpass långt att det är svårt att få med alla på 

möten och aktiviteter! Jag önskar jobba på att SSS ska bli mer webb-baserat så att vi kan lägga möten 

via webben så alla i vårt avlånga land kan närvara och få ta del av information samt göra sin röst 

hörd. Det är ju inte alltid lätt att kunna åka iväg från gård och djur! Men att då ha möjligheten att 

närvara via webben vore ett tillskott anser jag! Mer lättillgängliga möten, lättare att kunna göra sin 

röst hörd så hoppas jag att vi gemensamt kan sträva efter att föra vår härliga ras mot ett och samma 

mål. Även kunna ha uppfödarmöten via webb så vi kan dra lärdom av visa och erfarna uppfödare från 

norr till söder! 

Jag är även vice ordförande i Shetland syd där jag bl a har hand om hemsidan bör väl tilläggas 


