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SØSTED`S MINIATURE  

Jeg hedder Jane Jensen og bor på midtfyn sammen med min mand Walther og vores datter Sabine! 
Jeg købte min første miniature i 2008. Hoppen hedder Sasja V.D.Wilpsedijk og hun havde et føl ved siden som hed 

Teglmosen`s Summer Whiz. Det er nok vores bedste køb, da Sasja er grundstammen i vores bedste heste! 
  

Dengang var Sabine kun 5 år! I dag er det hende som træner hestene sammen med hendes tro væbner Karen! 
Vi har igennem årene købt flere heste ind, og mange er solgt igen. Vi har avlet flere gode afkom, og nogle af dem har vi 

valgt at beholde. 
  

 
 

I dag har vi 9 miniatureheste! 
Teglmosens Summer Whiz 9 år, som vi har 3 afkom efter... 

Søsted`s Miss Sunshine 5 år, Søsted`s Shiny Star 3 år  og Søsted`s Black Shooting Star på 1 år. 
  

Vi har også en helsøster til Summer, som hedder Søsted`s Samira Whiz 5 år. Hende ejer Sabine helt selv! 
  

Så har vi købt en hoppe som hedder Rio Reds Shooters Sugerbritches på 13 år 
Søsted`s CoCo Chanell WB 3 år, købt Marielund Exclusive Bay Illusion på 2 år og sidst vores super dejlige hingst Bon 

Jovi is a superstar på 2 år. 
Senere på året får vi endnu en dejlig hoppe! 

 

 
  



Næste år håber vi på at få 2 eller 3 føl - et efter Fever, et efter David Bowie og et efter Giovanni. 
  

Vi træner meget med vores heste! De skal have kondi og "VÆRE KLAR” til at komme i byen! 
  

Vores heste skal kåres og gerne vises på diverse dyrskuer! Et par stykker er kørt til og flere bliver det. Vi avler med øjet 
og ikke ”kun” med papiret! 

  
Om en hest er AMHA eller dansk miniature er ikke det afgørende! Det må være den bedste hest! Jeg ved godt de fleste 

vil sige at den skal være AMHA for at koste penge. Vi vil gerne avle en ædel, højstillet, smuk og velgående hest! 
 

 
  
  

På diverse skuer, kåringspladser mv. er det altid dejligt og inspirerende at møde andre ildsjæle med forskellige heste! Vi 
håber den nye forening går en lys fremtid i møde, med et super godt sammenhold! Vi vil i hvert fald gøre vores til det. 

Tusinde tak! 
 

  

Søsted`s Miniature 
v/Jane & Sabine Friis Jensen 

  
  
  

 


