
 
 

 

Vreta utbildningscentrum följer Svenska Ridsportförbundets ledstjärnor om Hästen: 

HÄSTEN 

• Jag hanterar hästen på ett sätt som jag kan stå för och som jag är stolt över inför 
omvärlden.  

• Jag behandlar alla hästar med respekt. 
• Jag ser till att hästen finns i en trygg- och säker miljö och jag reagerar om den far illa. 
• Jag tränar och tävlar i samspel med hästen och kräver inte mer än vad vi har 

förutsättningar att klara av. 
• Jag ansvarar själv för att öka min kunskap och kompetens om hästen. 
• I all hantering av hästar är vår strävan att hästens välbefinnande sätts i centrum. 
• Rutiner och regler för hur vi hanterar hästarna ska syfta till att skapa en 

välfungerande, trygg och säker miljö. 
• Rutiner och regler för hur vi hanterar hästarna ska vara tydliga för alla och följas av 

alla. 
 

Våra hästar- Hoppning och Dressyr 

Här följer 27 sidor med presentation av Vretas fantastiskt fina och välutbildade hästar: 

 



 
 

Våra hästar - Hoppning och Dressyr 

Här följer 27 sidor med presentation av Vretas fantastiskt fina och välutbildade hästar: 

 



 

Zuri Zawadi 

Brun, sto, född: 2007 

E: Quantum U: Mandolina UE: Cambridge. Vi köpte Zuri av Linnéa Flod i september 2020. 
Hon har tävlat 130 cm hoppning och utbildad Msv dressyr. Trevligt sto som gillar att 
jobba och har kommit in i verksamheten väldigt enkelt. 



 

Quick Flip  

Brun, valack, född 2006  

E: Robin Z, U: Salli, UE: Hubertus. Flip ägdes tidigare av Amanda Igelström. Han har jobbat 
på Strömsholm och kom till oss sommaren 2020. Gått 120 hoppning, Lätt B dressyr och 
H90 fälttävlan. En guldklimp som ställer upp i alla lägen.  

 

 

 



 

Ravelli VG 

SWB, valack, född:2010 

U:Wie Elegant xx E: Damino SD UE: Law societet xx. Utbildad La dressyr, 110 hoppning. 
Uppfödd här på Vreta och visad på treårstest med flera 8or. 

 

 



 

SB San Siro  

SWB valack född. 2013. 

Fantast Vh Zwarte Pannenhof ~ Cavalier ~ Burggraf. Fantast Vh Zwarte Pannenhof ~ 
Cavalier ~ Burggraf. Utbildad LA dressyr och 110cm hoppning. 

 Kom till oss sommaren -19 och är en uppskattad hopp-och dressyrhäst.  

 

 



 

Elias Van De Bremhoeve 

Valack född. 2004.  

Saros Van’t Gestelhof ~ Remondo ~ Etretat. Tävlad Intermediaire dressyr.  

”Elias” är inte bara vacker att se på, utan dessutom en riktig dressyrprofessor.  

 



 

Bodernus V-K   

Valack född. 2006.  

Odermus R ~ Sedanga V ~ Voltaire. Medelsvår dressyr och 120cm hoppning.  

Kom till oss under hösten 2019 och är uppskattad i våra NIU och YH utbildningar 

 

 



 

Chester de st clair   

Valack född. 2012.  

L’arc de triomphe ~ Elan dela cour.  

Utbildad 1m hoppning LA dressyr.  

 

 



 

Royal Belizza ”Skorpan”  
Sto född. 2006. 
Pomme Royal ~ Ragazzo ~ Magini. 

En vänlig häst som gillar fast och fläkt. Hoppar i alla lägen.  

Utbildad 110cm hoppning och LA dressyr 

 

 

 



Rekardo  

Valack född. 2007.  
Remiks ~ Aidra ~ Akots. Tävlad LA dressyr och 110cm hoppning.  

Rekardo är våran professor i att lära eleverna känna en bra ridkänsla, både i hoppning 
och dressyr 

 

 

 

 

 



 

Milou  
Valack född 2004. 

Ekelunds Nalle RWR 6 ~ Marzupelami ~ Master 850.  

Milou är en av våra trotjänare som hjälpt många av våra gymnasielever att känna sig 
trygga i sadeln 

 

 

 

 



 

Carlos 
Valack född 2010.  
Cartier ~ Albertina ~ Stanford. Vreta utbildningscentrum.  

Carlos gick 5års finalen i Falsterbo 2015 och har tävlat 125cm i hoppning. 

Utbildad MsvC dressyr.  

 

 

 



 

Prince Du Filou,  
Valack född 2003, 
 For pleasure – Ulysse de Thurin – Cardinal Fleury. Tävlad internationellt svår hoppning 
150/160cm.  

Läromästare i allra högsta grad. Vi hoppas att ”Prins” kommer kunna ge våra elever en 
härlig ridkänsla 

 

 



 

Tullibards No Fathers Girl ”Dotty”.  
Sto född: 2007. 
 Irländsk import. Tävlat 120cm på Irland och utbildad LA dressyr.  

Dotty är en av våra mindre hästar. En pigg och alert dam.  

 

 

 

 

 



 

Fairytale GL 
Sto f. 2009  
King Louie ~ Mandarin ~ Mintage.  

Tävlat tom 115cm hoppning och utbildad LA dressyr. Fairytale GL är en arbetsvillig 
hopptalang.  

 

 

 

 

 



 

Fardo KWPN  
Valack f. 2010.  
Whitesnake~Solitair~Boston. Utbildad LB dressyr 110 hoppning.  

En trygg kille som ställer upp i alla lägen.  

 

 

 

 



 

Umberto,  
Valack född 2001.  
Korsningshäst, irländsk import.  

En av våra fantastiska trotjänare i stallet som har förgyllt oss och våra elever i många år  

 

 

 

 



 

 

Midori VN.  
Sto, född 2005.  
For feeling~Electro~Bonaparte.  

Midori ställer upp både för nybörjare och det som kommit lite längre. En underbar tjej som 
älskar fram för allt hoppning. Uppfödare & ägare: Vreta utbildningscentrum. 

 

  



 

For you.  
Sto, född 2002. 
For pleasure~Casir x~Loewenstein.  

Uppfödd hos Marcus Ehning. Sedan köpt som unghäst av familjen Spetz. Fått tre 
avkommor innan hon flyttade till oss 2010.  

 

 

 

 



 

Thunderstorm.  
Valack född. 2010 
Irländsk import. Utbildad LA dressyr & 1m hoppning.  

En av våra mindre hästar, men med stor personlighet.  

 

 

 

 

 



 

Heartz Headline WCT (SWB)  
Valack född 2012.  
Heartbeat ~ Levantos II ~ Romeo.  

Under utbildning.  

 

 

 

 

 



 

Camomill OLD.  
Sto, född. 2008.  
Cellestino ~ Luxius ~ Zeus  

Utbildad MsvC dressyr & tävlat 120 hoppning. 

 Ingen älskar hoppning som denna tjej!  

 

 

 

 



 

Matell’s Nilo SWB.  
Valack född. 2006.  
Santa Cruz VDL ~ Cardento ~ Regal Parade xx 

Utbildad MsvC dressyr & tävlat 120 hoppning.  

 

 

 



 

Dennis 
Valack f.2012.  

Utbildad LA dressyr & 1m hoppning.  
Irländsk import.  
 



 

Magnifique Z  
Valack född. 2012.  
Mylord Carthago ~ Animo.  

Utbildad 110cm hoppning, LA dressyr och H90 fälttävlan. 

 ”Manne” flyttade till oss under våren 2020 och går nu med våra YH elever under sommaren. 
En trevlig häst som ger en härlig känsla i både hoppning och dressyr 

 

 



 

Malope SWB 
Sto f. 2001  
Sack ~ Happy day ~ Ciceron. Tillhör stofamilj 49.  

Tävlad LA dressyr & 1m hoppning 

Malope förgyller många ridlektioner och ger våra elever självförtroende på hästryggen 

 



 

Tochiba VG  
Cohiba x Zeppelin.  

Vår största häst och dessutom egna uppfödning. Trevlig i både hoppning och dressyr.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Spartacus VG,  
Valack född. 2011. 
Fetcher N ~ Wie Elegant ** ~ Law Society 
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