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Familjeföretag med en vision

– Som uppfödare måste man veta vad 
man vill redan från början, säger Inger 
Becker.

– Johan och jag har samma vision. 
Det är prestation och bra temperament. 
Stolinjerna är extra viktiga. Det gäller 
för både de små och de stora. 

Johans sambo Renée Dahlqvist håller 
med. Hon hade med sig den egna upp-
födningen Acapella (e Akribori-Cortus) 
till gården. Stoet har en 1-årig dotter ef-
ter Diarado och har nu lämnat avels-
boxen för att tävla med Johan. Renée 
ska tävla Johans uppfödning Spitfire (e 
Cafe au Lait). 

– Vi delar upp hästarna och hjälps åt. 
Ibland funkar det sämre med en häst, 
då kan vi byta ett tag, berättar hon, när 
vi sitter i skuggan av stallet en ovanligt 
gassig junidag.

Stuteriets varmblodiga stamsto Spot-
light (e Lovis Corinth) och hennes pris-
belönta dotter Spitfire har nyss visat 
prov på sin hoppförmåga och ridbarhet, 

mjukt ridna av Renée.
Det är ingen tvekan om att Spotlight 

har starka gener som nedärvs. Förutom 
att bägge stona hoppar som katter har 
de även taktmässiga och luftiga rörelser 
med mycket aktion bak. 

Johan Becker är ingenjören bakom 
varmbloden, medan mamma Inger är 
den som i snart fyrtio år arbetat fram 
welsh mountain-stammen som domine-
ras av Twyford-blod. 

Det började 1972, då Inger och ma-
ken Gösta f lyttade till gården och bygg-
de om ladugården till stall. De hade 
sedan tidigare shetlandsponnyer och 
halvblod, men började då även föda upp 
welsh mountain, som snart tog över. Jo-
han hade tidigt intresse för hästar och 
började visa gårdens ponnyer så snart 
han var stor nog.

– När Johan var barn red och tävlade 
han våra ponnyer. På senare år har vi 
haft tre duktiga f lickor som ridit pon-
nyerna och tävlat dem, berättar Inger.

Just nu finns det ingen tillräckligt li-
ten ryttare, men alla unghästar tränas 
för hand, löshoppas och visas på 3-års-
test innan de säljs. Och till skillnad från 
många andra har Ekbäckens stuteri 
inga problem  att få sina uppfödningar 
sålda .

– Eftersom jag även säljer mina bästa 
ponnyer, har jag arbetat upp ett rykte 
så jag kan sälja på mitt namn, säger  
Inger.

Ett av de kriterier som hon tycker är 
viktigt inom aveln är fertilitet.

– Jag tror inte på att spruta och pre-
parera, det späder ut fertiliteten. Natu-
ren slår ut det som inte ska vidare. 

Kännetecknande för hästhållningen 
på gården är att hästarna ska leva så na-
turligt som möjligt. Ponnyerna går ute i 
f lock från början på maj in i november. 
Inger vill dock inte ha lösdrift, eftersom 
hon vill hantera hästarna.

På senare tid har hälsan sviktat och 
Johan och Renée har skött det praktiska 
arbetet. Inger är glad över hjälpen, så 
hon kan fortsätta avla fast hon inte or-
kar allt.

– Jag ville få fram en enhetlig ponny-
typ, bra barnponnyer som kan röra sig 
och är vackra. Folk ska kunna se att det 
är en Ekbäcken-ponny. Där är vi i dag. 
Det känns bra att Johan kommer att 
föra vidare det som vi har arbetat fram. 

   YVONNE PERKINS

Johan Becker och sambon 
Renée Dahlqvist utbildar och 
tävlar Ekbäckens unghästar. 
Johan är även framgångsrik 
visare på utställningar och 
paret tar emot unghästar för 
träning och visning på 
3-årstestet. 

De har tydliga åsikter om hur en 
unghäst bäst ska tränas. Alla häs-
tar på gården, ponny och varm-
blod, hanteras mycket redan från 
födseln. 

– Många krånglar till det inför 
visning, anser Johan. Har man bra 
lydnad i vardagen behöver man 
inte överdriva visningsträningen. 
Det gäller att hästen alltid ska gå 
bredvid, stanna och gå på kom-
mando. Det kan man träna till och 
från hagen. 

Som 1-åringar får unghästarna 
börja löshoppa lite lekfullt. Mest 
handlar det om att springa lös i rid-
huset över lite bommar och öva på 
att bli fångad.

Vid 2,5 år höjs kraven successivt. 
Då påbörjas även inridningen. 

Sedan arbetar de med hästarna 
sex till åtta veckor. I slutet av perio-
den ska hästen kunna skritta, tra-
va och galoppera under ryttare och 
löshoppas utan problem. Efter det 
får hästarna vila i hagen tre till 
fyra månader.

Utbildningshästarna kommer 
sedan tillbaka i mars-april för att 
förberedas inför 3-årstestet i maj. 

– Återhämtning är underskat-
tat, säger Johan. Unga hästar mås-
te få smälta det de lärt sig. Efter 
vilan har de tillgodogjort sig all 
träning och är mycket bättre än de 
var när man ställde av dem.

– Viktigast av allt är att anpassa 
sig efter individen. Man måste ta 
det lugnt och förbereda hästarna 
ordentligt. Tyvärr är standarden 
på visningarna på 3-årstestet ibland 

fortfarande alltför låg, tycker Jo-
han. 

– Ridprovet borde också räknas 
in i resultatet, som de gör i Holland 
och Tyskland. Det spelar ju ingen 
roll hur bra gångarter eller hopp-
teknik hästen har, om den inte går 
att rida.

Träningsmodellen är framgångs- 
rik. 4-åriga Spitfire (e Café au Lait) 
blev både bästa gångartshäst och 
bästa hopphäst på 3-årstestet på 
Strömsholm förra året. Hon vann 
även den åtråvärda Hornsunds-
pokalen samma år.  Lillebror, 
hingsten Captain Ior (e Cartier) 
kallades »Kungen av Ströms- 
holm« i RIDSPORT tidigare i år, då 
han blev bästa hopphäst och kom 
på delad förstaplats bland gång-
artshästarna.

Båda är Johans egna uppföd-
ningar, undan stamstoet Spotlight 
(e Lovis Corinth- Zeus), en ädel dam 
med äkta hopphärstamning. Jo-
han köpte henne av en god vän i 
Tyskland som han tidigare handlat 
hästar med.

– Jag hade en hingst med samma 
stam tidigare och visste vad jag var 
ute efter, säger han. 

Inger beskriver Spotlight som 
»en snäll men vild mamma« som 
såg till att barnen tidigt fick röra 
på sig. Och på Ekbäckens stuteri 
finns gott om utrymme för lekar. 
Gården förfogar över tio hektar be-
tesmark, plus ytterligare tolv hek-
tar på en ö, som används till som- 
marbete.

Vid RIDSPORTs besök ska Ior 
hämtas hem från ön för att han 
fått en sparkskada.

– Folk tycker att jag är tokig som 
släpper ut årets bästa 3-åring med 
åtta andra hingstar på bete, men 
han kunde lika gärna ha skadat sig 
hemma. Hästar måste få vara häs-
tar, säger Johan.

YVONNE PERKINS

FAKTA Ekbäckens stuteri
Ekbäckens stuteri: Inger Becker, 
Johan Becker och Renée Dahlqvist.
Föder upp: welsh mountain och 
svensk varmblodig ridhäst.
Avelsston/hingst:
Welsh mountain: Ekbäckens 
Sunshine (Twyford My Man x 
Twyford Seed), Ekbäckens Jasmine 
(Twyford My Man x Ekbäckens Black 
Jolly), Ekbäckens Snowflake 
(Heniarth Mr Milligan x Ekbäckens 
Sunshine), Ekbäckens Springflower 
(Henairth Yarra-Glen x Ekbäckens 
Sunshine), Ekbäckens Tootsie 
(Heniarth Yarra-Glen x Twyford 
Tally). Hingst: Heniarth Mr Milligan 
(Roseisle Pandytudor x Sunwillow 
Mutters)
Varmblod: Spotlight (Lovis 
Corinth-Zeus), Acapella (Akribori-
Cortus), Spitfire (Café au Lait-Lovis 
Corinth)

Antal uppfödningar: Cirka fyra 
ponnyföl och ett varmblodsföl  
per år.
Största uppfödarframgång: Att 
Spotlights avkommor varit så 
framgångsrika. Spitfire vann 
Hornsundspokalen 2010 och Captain 
Ior fick högsta poängen i hoppning 
(54 p) av alla visade 3-åringar 2011.  
På ponnysidan att Ekbäckens 
Snowflake har delat rekord i poäng i 
3-årstestet i hoppning, 54 p. Att 
Ekbäckens Black Jolly blev Årets 
Ponny 1996. 
Viktigaste frågan inom svensk 
avel just nu: Större fokus på bra 
stolinjer på varmblodssidan för  
att avla fram en framgångsrik 
sporthäst och för welsh mountain 
att ta fram en rastypisk barnponny 
för ridning.

»Unghästar måste 
få återhämta sig«

1 Årets welsh mountainföl har salt-
fest i skuggan med sina mammor. 
Flocken har stora betesområden med 
både kuperad terräng och ängsmark.

2 En bra stolinje är viktig för Ek-
bäckens stuteri. I förgrunden Spot-
light, bredvid henne Spitfire och 
längst bort Acapella.

3 På Ekbäcken finns en gemensam 
vision om prestationsavel på hästar 
med bra temperament. Stamstoet 
Spotlight pustar ut efter ridpasset 
med Renée, medan Inger och Johan 
njuter av utsikten.

4 Interiör från det nya stallet, där 
gårdens varmblodiga avelsston och 
utbildningshästar bor.

5 Spotlight gillar att visa upp sig. 
Johan får sträcka på benen medan 
Inger och Renée pustar ut på stall-
bänken. Intresserade åskådare är 
även Acapella och Spitfire.

6 Ekbäckens stuteri började med en 
ombyggd ladugård som fortfarande 
fungerar som ponnystall. När Johan 
flyttade tillbaka till gården 2005 
byggdes ridhuset och det nya stallet 
som har elva boxplatser.

7 Inger, Acapella och Spitfire njuter 
av utsikten mot ridbanan. Hundarna 
är inte lika intresserade.

8 Årets färskaste föl Spiderman (e 
Heniarths Mr Milligan) med mamma 
Sunflower.

9 Spitfire flyger över hindren. »Hon 
har så lätt för sig att jag hela tiden 
måste hitta på nya övningar för att 
hon inte ska bli uttråkad« säger 
Renée.

10 Det milda stoet Snowflake ( e 
Heniarths Mr Milligan) fick 54 poäng 
på sitt 3-årstest och dubbeldiplom.

11 Ekbäckens avelshingst Heniarths 
Mr Milligan befinner sig i England. 
Han skulle ha kommit tillbaka efter 
avelssäsongen, men eftersom han 
har kvalat till Horse of the Year Show, 
blir han kvar där till oktober. 

12 Spotlights son Captain Ior (e Car-
tier) blev bästa hopphäst och kom på 
delad förstaplats som gångartshäst i 
årets 3-årstest.

På Ekbäckens stuteri utanför Valdemarsvik har Inger 
Becker och sonen Johan i många år framgångsrikt fött 
upp welsh mountainponnyer. Men stuteriet producerar 
även lovande varmblodiga hopphästar av yppersta klass. 
Receptet är gemensamt och enkelt: bra gener, mycket 
utevistelse och tidig hantering.

YV
ON

N
E 

PE
RK

IN
S

M
EI

 (P
RI

VA
T)


