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Twain
VÅRA
HÄSTKOMPISAR
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  Mycket snäll att pyssla med I stallet!
  Pigg och känslig att rida.
  Hoppar helt okomplicerat allt man styr henne på

2

Bonnie

Julia

 Pigg och känslig att rida.

  Den allra första hästen i ridskolefamiljens ägo.

  Uppfattar lätt ryttarens signaler – och är därför en

  Tycker själv att hon är en riktig dam.. Eller drottning..

mycket bra läromästare för de äldre eleverna!

  Har mycket energi, är känslig och energisk att rida.

  Behöver lugn och tydliga rutiner.
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Tea
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Rednex

 Nykomling i gänget – är på inskolning denna termin.

 Är inte rädd för någonting och mycket trygg att rida.

 Snäll och trygg att rida.

 Bästa kompis med Julle!

 Vänlig och glad.

 Är nästan alltid hungrig och älskar att äta gräs...
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Roki

Pim Pim
  Kan vara både mycket skötsam…

 Nykomling i gänget – skolas in denna termin.

  … och en riktig buspojke!

 Duktig på både dressyr och hoppning.

  En riktig allroundponny för bade barn och vuxna.

 Kollar gärna i fickorna efter godis.
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Julle

Elvis

 Vår äldsta ponny, född 1993.

  Unghäst under utbildning!

 Mycket trygg och mycket rutinerad.

  Har samma mamma som Twain.

 Älskar att jobba, suverän på ”Handy Horse”/lek & lydnad

  Väldigt nyfiken och kärleksfull – älskar människor!
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Kyrie

Bella
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  Vår högst utbildade ponny i dressyr. FEI-nivå.

 En riktigt snäll och lagom framåt ponny.

  Väldigt snäll att rida – och pigg!

 Perfekt att lära sig ”rida själv” på (utan ledare).

  Är mamma till vår unghäst Cordelia.

 Kan buffa på dina fickor ibland för att leta efter godis…
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Tanja

Concorde

 En sportig minifjording med stort register.

 Älskar att hoppa!

 Pigg och känslig, men samtidigt trygg.

 Är välutbildad i både dressyr, hoppning och körning.

 Riktig människokännare – blir det du som rider behöver!

 Blir sjuk om han äter äpplen!
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Silver

Bosse
  Är ungponny, endast tre år.

  Trygg och snäll att rida.

  Är duktig på att öppna dragkedjor.

  Vill gärna att hans ryttare rider med mjuka händer!

  Heter egentligen Sprötis, men kallas Bosse.

  Ställ honom i stallgången vid sadling om han är sur!
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Surprize

Braveheart
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 Sökte jobb hos oss pga ville ha en meningsfull uppgift!

 Bli hennes kompis och hon gör ALLT för dig!

 Pigg och bussig (kanske även lite busig?)

 Mycket trygg och snäll att rida.

 Tycker om att bli kliad!

 Är faktiskt lite rädd för kor..
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Arwen

Jolly

 Snäll och trygg.

  Vi kallar henne “sportfjording”.

 Har tidigare tävlat hoppning.

  Mycket snäll och trygg att rida.

 Är rädd för eltråden i hagen.

  Pigg och glad.
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Mirana
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Masterchief

 Gillar att pussas! (Fråga henne så får du en puss).

 Kallas “MC”

 En snäll och trygg kompis i alla lägen

 Är Marias häst

 Gillar mat…

 Supersnäll och trygg men ännu inte så mycket utbildad
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