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NORRA SVERIGE 
 

GIDEÅ BASJKIR – Gideå 
Kontakt: Carina Hedman 
Ort: GIDEÅ, ÖRNSKÖLDSVIK 
Telefon: 0663-40114, 070-217 37 29 
E-post: hedman.domeij@telia.com 
Hemsida: www.basjkirhästar.se 
Vi erbjuder: Kom och träffa våra hästar och klappa och prova allergi. Vi 
erbjuder ridlektioner, kurser, långritter samt försäljning av 
basjkirhästar. Övernattningsmöjlighet finns. 
 

MÁNADIS’ VILDHÄST AB - Arnäsvall 
Kontakt: Desirée Jonsson 
Ort: ARNÄSVALL, ÖRNSKÖLDSVIK 
E-post: manadis@live.se 
Hemsida: www.manadisvildhast.se 
Facebook: www.facebook.com/manadisvildhast/ 
Vi erbjuder: Uppfödning av basjkirhästar, efter överenskommelse går 
det bra att komma hit för att träffa och klappa våra basjkirhästar; två 
avelshingstar, ston, unghästar och föl. Vi har inga andra hästraser på 
gården eller i stallet, vi bedriver ingen ridverksamhet. 

 
BILLANS HÄSTREHAB - Vattrång 

Kontakt: Pernilla Sundberg 
Ort: VATTRÅNG, HARMÅNGER 
Telefon: 072-203 77 27 
Facebook: www.facebook.com/Billanshastrehab/ 
Vi erbjuder: Har för tillfället en basjkir som står på lösdrift men tillgång 
till stall. Erbjuder dom som vill komma och klappa och ev. provrida 
efter överenskommelse. 
 

VALÖSJÖGÅRDENS BASJKIRHÄSTAR - Järvsö 
Kontakt: Eva Andersson 
Ort: JÄRVSÖ, LJUSDAL 
Telefon: 0651-460 64, 076-775 72 22 
E-post: eva.basjkir@hotmail.com 
Hemsida: http://valsjogardensbasjkirhastar.com 
Facebook: http://www.facebook.com/basjkirturridning  
Vi erbjuder: Vi har småskalig turridning och du kan också provlukta på 
och gosa med våra basjkirer (de går dock tillsammans med "vanliga" 
hästar utomhus). Vägbeskrivning: Ring för info. 

 
LENA HEDLUND – Äppelbo  

Ort: ÄPPELBO, VANSBRO 
Telefon: 070-213 11 62 
E-post: lena@qatalys.se 
Vi erbjuder: Träffa våra två basjkirer, klappa, gosa och testa om du som 
är allergisk tål dem. 
 

BASJKIR TURRIDNING - Älvkarleby 
Kontakt: Veronica Meier 
Ort: ÄLVKARLEBY, GÄVLE 
Telefon: 026-870 08 
Hemsida: www.turridning.nu 
Vi erbjuder: Turridning på våra basjkirer i Upplandsskogarna, se 
hemsida eller ring för kontakt. 
 

MELLANSVERIGE 
 

CATHRIN WIDLUND – Värmdö 
Ort: VÄRMDÖ, STOCKHOLM 
E-post: widlund@telia.com 
Vi erbjuder: Träffa vår basjkir och prova om du med allergi tål. 
  

CHRISTINA UNNERMARK – Österhaninge 
Ort: ÖSTERHANINGE, STOCKHOLM 
E-post: christina.unnermark@gmail.com 
Vi erbjuder: Träffa våra basjkirer, klappa, gosa och lukta. ev provsitta. 
 

BASTA NYKVARN AB – Nykvarn 
Kontakt: Stallet 
Ort: NYKVARN, SÖDERTÄLJE 
Telefon: 08-552 414 08 
E-post: basjkir@basta.se 
Hemsida: www.bastabasjkir.se 
Facebook: www.facebook.com/bastabasjkir/ 
Vi erbjuder: Hos oss kan vi boka turridning 1-3 timmar året om. Inga 
förkunskaper krävs, vi anpassar ridningen efter era kunskaper. 
Miniridläger 1-4 dagar kan bokas året om samt ridläger sommartid. 
Antingen dagläger eller med övernattning. Ponnyridning kan bokas till 
olika evenemang. Kontakta oss för mer information om vad vi kan 
erbjuda!  
 

SYVONNE LINDBLOM – Grödinge 
Ort: GRÖDINGE, BOTKYRKA 
Telefon: 070-344 22 82 
E-post: sy@telia.com 
Vi erbjuder: Vi har basjkirer man får komma och hälsa på, klappa, gosa 
och testa allergi.  
 

MARI BERGSTRÖM – Glava 
Ort: GLAVA, ARVIKA 
E-post: galina.basjkir@gmail.com 
Vi erbjuder: Vi har två basjkirer som man gärna får komma och hälsa 
på och klappa för att testa om man är allergisk. OBS, vi har 
även ”vanliga” hästar på gården. Maila för kontakt och vägbeskrivning. 
 
 

SÖDRA SVERIGE 
 

STUTERI SILA – Vrångfall 
Kontakt: Lisa Sterneland 
Ort: VRÅNGFALL, VIMMERBY 
Telefon: 070-392 35 58 
E-post: lisa@basjkirhast.se 
Hemsida: www.basjkirhast.se 
Vi erbjuder: Hingsthållare med avel i liten skala. Några basjkirer i olika 
åldrar som gärna tar emot nyfikna klappare, både allegiker och icke 
allergiker.  
 

KARIN WIDERBERG – Näsum 
Ort: NÄSUM, BROMÖLLA 
Telefon: 073- 182 92 80 
E-post: karinwiderberg@msn.com 
Vi erbjuder: Besökare är välkomna till oss och träffa våra basjkirhästar. 
Klappa och testa sin allergi. 

ELIN HOLGERSSON – Hörby 
Ort: HÖRBY 
Telefon: 073-501 61 62 
E-post: elinholgersson84@gmail.com 
Vi erbjuder: Besökare får gärna komma och umgås med mina 
basjkirhästar och testa allergi.  
 

BIRGITTA LYZELL – Löberöd 
Ort: LÖBERÖD, ESLÖV 
Telefon: 070-325 64 72 
E-post: birgitta.lyzell@gmail.com 
Vi erbjuder: Kom och träffa vår basjkir, klappa och testa allergi. 
 
 
 
 
 
 
Nyfikna är välkomna att kontakta medverkande i denna folder för att få 

träffa basjkirhästar och testa om de fungerar för dig som är allergisk 
mot hästar. Självklart är även icke allergiker som är nyfikna på rasen 

välkomna med! 
 

Vänligen kontakta alltid den du har för avsikt att besöka INNAN 
besöket för att få bästa upplevelse. 
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