
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vår dotter är allergisk mot häst och vi hade gett upp hoppet om att någonsin kunna ha en 
egen häst, när vi fick höra talas om att det fanns allergivänliga hästar! Detta var vi ju tvungna 
att undersöka. Vi började med att besöka Rysk Basjkir, men det fungerade inte alls för vår 
dotter. Vi fick då höra talas om American Curly och fick möjlighet att besöka Sara Lindberg 
och hennes hästar. Det funkade ju mycket bättre!  
 
Sommaren 2015 åkte dottern på ridläger hos Jessica på Dancing Curly Ranch, där hon fick 
rida Curlysar som hon tålde helt! Underbart! Vi började titta efter en egen Curly och hittade 
Flicka uppe i Norrland - vi åkte och hälsade på henne under en fantastisk höslovsvecka och 
sedan var det bestämt! Vi skulle bli med Curly!  
Vilken lycka det var när hon kom och det är det fortfarande - hon är alldeles, alldeles 
underbar och vi ångrar oss inte en sekund! Hon kom på Lucia 2015 och under hösten 2016 
dök det upp ytterligare en liten Curly hos oss, då mormor Annette Eskilsson köpte Fifi - en 
fantastisk liten vänlig varelse, av Agneta Nilsson. Dessa två tjejer är en källa till oändlig glädje 
både för dottern och mig som mamma - nu kan vi ju rida tillsammans! Detta hade aldrig varit 
möjligt om det inte varit för American Curly Horse. Eftersom vi nu har två Curlysar och inte 
behöver "beblanda" oss alls med vanliga hästar, så blir det ju ännu bättre! Inte en enda gång 
har dottern behövt medicinera under vintern och då gör hon ändå ALLT man gör i ett stall. 
Innan kunde hon inte mocka utan att få en reaktion och ännu mindre rykta en häst. För er 
som tror att loppet är kört, för att man är allergisk - Det är värt att prova en American Curly!  
//Emelie Eskilsson 
 
 
 
 
 

 


