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Den allra första riktiga aktiviteten i Idunn´s regi genomfördes i form av ett mycket intressant och
trevligt besök på Gerstorp där vi förutom information om semin-anläggningen och allt som hör till
detta, även fick se hela anläggningen och avelshästar, unghästar o föl på gården.
Dagen började med kaffe o hembakade bullar! John berättade om Stenholmens historia; när man
började med sin hästverksamhet utanför Alingsås och hur man sedan köpte Gerstorp, rustade upp
hela gården och fortsatte sin verksamhet där.
Just nu pågår ett stort projekt med byggande av lösdriftstall och EU-godkänd seminanläggning.
Efter en rundvandring i stallar o ridhus samlades vi i stora ridhuset där vi fick en visning av gårdens
avelsston med avkommor. Allra först visades:

Gláma frá Sigmundarstöðum,
en pigg o alert 28-årig dam!,

och hennes barnbarn Gná från Stenholmen
e. Hlyunur från Stenholmen.

Därefter fick vi se två 1:a klass-avkommor till stoet Gná frá Votmula; Gildra från Stenholmen med sitt
årsföl e. Ísar frá Keldudal och Gnott från Stenholmen med sitt årsföl e. Hrimnir från Ödmården.

Gildra

Gnott

Tre härliga grabbar; Jarl, Stigandi och Svadilfari, samtliga avkommor till 1:a klass-stoet Snögg frá
Ásmundarstöðum visades ridna.

Jarl från Stenholmen

Svadilfari från Stenholmen

Stigandi från Stenholmen

Snögg sommaren 2002

Snögg e. Ófeigur frá Flugumýri har 6 bedömda avkommor varav 3 är bedömda i 1:a klass som 4gångare, nämligen: Mysla från Stenholmen, Blær från Stenholmen och Sæla från Stenholmen. Snögg
är B-premierad och återfinns under fliken UTMÄRKELSER på Idunns hemsida, där även bilder på
några av hennes avkommor finns utlagda.
En hel flock av Gertorps ungston och årsföl släpptes sedan lösa i ridhuset - en härlig syn!
Och allra sist fick vi se en mycket fin 2-årshingst, Vipar från Stenholmen, musblack, e. Fannar frá
Auðsholtshjáleigu u. Snögg frá Ásmundarstöðum. Han är dessutom till salu och det var många som
tittade längtansfullt .....
På väg till en jättegod lunch på restaurang nära Gerstorp, stannade vi till vid "byggarbetsplatsen" och
fick se hur arbetet fortskrider med byggnation av nytt lösdriftstall och EU-godkänd seminanläggning.

"Byggarbetsplatsen" på Gerstorp; lösdriftstall och seminstation.
Efter en god lunch återvände vi till Gerstorp och där berättade Marcus om erfarenheter från seminsäsongen 2006 och planerna inför 2007. Vi fick även en mycket bra genomgång av vilka regler som
gäller vid insemination av hästar och så tittade vi på laboratoriet där hela proceduren med spermahanteringen gicks igenom.
Sommaren 2006 stod Feykir från Knutshyttan på seminstationen och totalt 23 ston inseminerades.

Feykir från Knutshyttan
Av dessa stod 13 ston på Gerstorp och 10 ston, dvs 78% blev dräktiga. Av de 3 ston som inte blev
dräktiga i samband med inseminering blev ett sto dräktigt senare.
Sperma skickades till 10 ston och av dessa blev 8 dräktiga, dvs 80%. Av de som inte blev dräktiga
kastade ett sto och det andra var ett försök till embryo-transfer som misslyckades.
Marcus berättade att Island har haft seminverksamhet i 4-5 år med bl.a. Orri frá Þúfu. Det
rekommenderas att man inte använder semin på 3-årsston eftersom det är svårare att få dom dräktiga
vid insemination än äldre ston. På halvblod verkar dräktighetsprocenten generellt vara något lägre vid
semin.

Marcus har skrivit en informativ artikel om insemination på hästar som du kan läsa i dokumentet
"Semin-artikel" under ARTIKLAR/TIPS på hemsidan.
Jag rekommenderar dig som vill veta mer att läsa artikeln. Ta kontakt med Markus i god tid om du
funderar på att inseminera ditt sto, så får du all information som du behöver.
Sommaren 2007 kommer Askur från Håkansgården och Mökkur frá Varmalæk att stå på
seminstationen. Många har redan anmält intresse, förutom från Sverige finns bokningar från Norge,
Danmark och Finland. "Först till kvarn" gäller om det blir mycket bokningar, så boka upp ditt sto i
god tid om du vill vara säker! Askur var på plats vid vårt besök för att träna sig att bli tappad på
sperma. Marcus berättade att en del hingstar lär sig jättesnabbt vad det är frågan om och andra
behöver mer tid på sig.

Fr. vänster: Emma, Marcus, Lisen och John
Så var det slut på en mycket lärorik, trevlig och intressant dag på Gerstorp!
Vi tackar hela familjen Ljungqvist för att dom ordnade det så fint för oss och hoppas att vi får tillfälle
att återkomma en annan gång.
Ytterligare information om verksamheten på Gerstorp finns på deras hemsida:
www.stenholmen.se

