Här kommer min presentation om min Haflinger Hektor som jag har haft i drygt 7 år.
Jag heter Anneke Kroonder och är 53år och bor utan för Mjölby i Östergötland.
Jag är engagerad i Haflingersport Sverige föreningen.
Hektor, Född: 2000 hos Kenth o Birgitta Söderlöf, Kopparberg, Sverige
E. Harras 10 U.Fabiola

Hektor är min första egna häst som jag köpte 2009. Barnen var på väg ut ur huset och deras hästar
och ponnier var sålda. Jag skulle ha en ”skogsmulle” att ha trevligt med.
Mina krav på häst var:
1) Ingen unghäst
2) Snäll
3) Frisk och sund
4) Ej för stor
5) Lätt för att röra sig i skog och mark (ej snubblig)
6) Grundutbildad, gärna dressyr
Det blev en 9-årig haflingervalack.
Men jag tröttnar snabbt på att bara rida i skogen och anmäler mig till en dressyrkurs.
Vintern 2010 startar vi vår första dressyrtävling, en klubbtävling som är mitt livs första dressyrtävling.
Sedan rullar det på och vi börjar tävla dressyr mot stora hästar. Det blev ett par placeringar under
åren och vi är även med i dressyrlag.

Men jag märkte mer och mer hur Hektor segade ihop på dressyrtävlingar och vaknade till liv så fort
han såg en bom. Jag som var livrädd för att hoppa började på en ”bomkurs”.
Det dröjer inte länge innan vi är på hopphöjd med hjälp av min duktiga tränare. Hektor blir en helt
annan häst. Pigg glad och busig.
Under 2013 startar vi vår första Pay and jump på 70cm.
2014 debuterar vi på lokal storhästtävling 80 och 90cm och blir felfria.

Kommande åren fortsätter vi att hoppa på lokala och regionala hoppningar.
Under 2016 startar vi 1m. Ibland tufft på grund av att bland annat avstånden i kombinationerna inte
alltid stämmer för en liten haflinger som hoppar bland stora halvblod.
2015 och 2016 vinner vi Haflingercupen i hoppning.
2016 vann vi även haflingertävlingarna som arrangerades av HSS.
Men det viktigaste av allt med Hektor är att vi har väldigt troligt tillsammans!
Är man nyfliken på att läsa mer om Hektor och mig så har jag en blogg:
annekeohektor.simplesite.com

