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Stald Sønderhede
Jeg hedder Jette Larsen og bor i Himmerland sammen med min mand Ole, sammen har vi Stald Sønderhede.
Min interesse for heste startede da jeg 8 år gammel fik min første ride time. I 1992 var jeg så uheldig at styrte med en
hest og brækkede der 2 torntappe, det er jeg kommet godt over, men lysten til at ride forsvandt ved det uheld.
Et liv uden hest kunne jeg dog ikke forstille mig, og efter en del famlen rund, faldt kærligheden på miniatureheste.

Jette og O'Mally
Jeg fik den første mini i julegave – en lille uregistreret hingsteplag Kastaniens O’mally – men som alle ved, miniature
heste er som chips, en er ikke nok – og siden er der kommet flere til.
O’mally er stadig hos os, hvor han udfylder en vigtig plads som ven. Derudover bliver han brugt til agility, tricks og kørsel,
men da jeg fik lyst til at avle lidt skulle jeg ud og finde et par hopper.
Helt tilfældigt var jeg på Hjallerup Marked, hvor der stod en fin lille hoppe (Tullamore) med et lækkert lille hoppeføl
(Freja) ved siden. De var begge uden kendt afstamning, men jeg havde set at det var muligt at få en hoppe kåret ind i
DMHF, selv om den ikke havde en afstamning.
3 år senere fik jeg Freja kåret, hun stod fløj med 8 i helhed, det gav mig mit første avlsmål – nemlig at avle en miniature
hest med 3 led, der kunne føres direkte tilbage til Freja.
Det projekt kræver en avlshingst, og Egehøj’s Casino Z kom ind i billedet. Han blev kåret i 2010 i DMHF, og året senere
blev han også kåret i Holland.
Casino er far til 4 hoppeafkom:
Sønderhedens Zoe kåret 2014 med 8 i helhed.
Sønderhedens Zita kåret 2015 med 8 i helhed – hendes mor er Freja og der med 1. led i min avls plan.
Sønderhedens Wilma Z kåret 2016 med 8 i helhed.
Sønderhedens April Sun Z kåret 2016 med 7 i helhed.

April Sun Z
Casino er i dag vallak og har fået en karriere som kørehest. Han er den ene motor i krudtugle teamet, og kan ses
sammen med KM Once Again Willie, og deres kusk Søren Jensen, ved køre stævner rund omkring i det ganske danske
land.

Zita, Wilma og April går i dag som avlshopper hos os.
I avlen lægger vi vægt på sunde og velfungerende dyr, for os er bevægelse og brugsegenskaber i højsæde.
Som udgangspunkt avler jeg til eget brug og sigter efter de 3 led. Jeg forsøger, gennem ind krydsning med AMHA blod,
at opnå en højere ædelheds grad.
Målet er en dag at stå med en 3. leddet hest, der har Freja som stammor. En allround hest der kan klare sig både i
eksteriør og brugsklasser.
Med venlig hilsen
Jette Larsen

