
Stutteri Lindebakken 
 

 

Avl af Welsh Ponyer med substans, bevægelse, ridelighed og temperament for børn 

Husk vi holder Åbent Hus Den 25/8 fra klokken 13.00  

Hos os er der fuld fart på ridningen, men også avl 
af pony til ridning. 

Welsh ponyer er skabt til at blive brugt og holde 
til det, hvilket vallakken , Kokkedals Inital B er et 
glimrende eksempel på. Han blev i en alder af 17 
år Res. Best In Show, ved Mountain &Moorland 
showet For Fun i Juni 2019. Han vandt først sin 
rideklasse hvor han deltog i en Working Hunter 
klasse med spring, dernæst Best Senior 
Performance og Supreme Performance, men han 

vandt også sin klasse som veteran vallak. En 
meget alsidig pony. 

 



 

 

Vi prioterer ridningen meget højt og elsker at vise 
egne og andre redne dyr frem, og opnår ofte fine 
resultater:  

Menai Diego: Welsh sec C, hingst, Fremvist for 
Stutteri Fjordglimt. Res. Best Ridden ved M&M 
Winter Show efter 3 mdr. ridning af Ester 
Seedorff. 

 

Fjordglimts Grand Emmelie May, Welsh sec C, 
hoppe, Fremvist for Stutteri Fjordglimt. Best 
Ridden ved Fynsk Juni show, igen efter bare 3 
mdr. ridning, igen af Ester Seedorff 

 

Kildegaards Braveheart, Welsh sec C hingst, 
Fremvist for Eva Kainø. Vinder af Novice Ridden 
ved M&M for fun. Best Ridden ved Sydsvenske 
Welsh Show på Bjarsjölagård i Juli, og nu venter 
den fælles 1.dags materialeprøve på 
Vilhelmsborg i September 

 

 



Lindebakkens Madelaine. Welsh sec B, hoppe, 4 
år. Avlet af os og nu ejet af Pia Cipikoff. Vinder af 
Leading Rein ved M&M for fun 

 

Mosebos Simon, Welsh sec B, vallak, Tilhører 
Lindebakken. Vinder af first Ridden ved fynsk juni 
show og Res. Best Ridden ved Sydsvenska Welsh 
Show, samt flere gode stævneresultater ved alm. 
DRF stævner 

 

Vi har ofte redne ponyer til salg, og vi har solgt 
flere gode ridedyr og tilredet og uddannet flere 
andre ponyer. 

 

 

 

 

Telynau Hoity-Toity. Welsh sec B hoppe (Solgt) 

 

Harvest Maistro. Welsh mountain vallak (solgt) 

 

Harvest Gucci-Girl. Welsh Sec C hoppe (solgt) 

 

 

 

 



Eskedals Columbine. Welsh Cob ( I ridning) 

 

Chopins Poulari. Welsh sec C vallak (I ridning) 

 

Fjordglimts Elliot. Welsh sec C Vallak (til salg) 

 

 

 

Brookhall Just-Lillie, Welsh sec B hoppe (solgt) 

 

Dankirkeby´s Lady in red. WPBR 

 

Assentorps Celest. Welsh sec D (vores egen og 
under tilridning) 

 



Vi har I år fået fire virkeligt gode føl. Tre sec B 
efter Cwvrtycadno Rhion og en Welsh cob efter 
Trevallion Golden Boy. De er til salg til rette hjem 

 

Lindebakkens Manja, Welsh sec B klar til tilridning 
i 2022. Efter Cwvrtycadno Rhion 

Vi søger et nyt hjem til vores skønne cob-føl, han 
har et fantatisk sind, masser af welsh præg og 
gode gangarter. Vi vil helst sælge ham som vallak 
for at give ham det bedste liv og kastrationen er 
incl i prisen. Han forventes at blive ca 150 cm i 
stang, og har pas fra WPCS samt får først 
vaccination. 

 

Hilin Betsi, Welsh sec B.  

 

Hvis du ønsker at se eller høre mere om vores 
ponyer kan vi kontaktes på telefon 40761196 
eller over facebook på Stutteri Lindebakken v. 
Fam. Seedorff 

 


