Ida Skoog och mångsidiga ardenner Mr.
Såhär svara hon på varför det blev just en ardenner:
Jag har alltid gillat kallblod. Jag skaffade mig en ardenner för jag tänkte att där inte skulle vara så mycket
ridbarhet i och kanske inte skulle behöva bli så mycket trimmande som med halvblodshästarna.
Och hela familjen skulle kunna hänga med på lite rundor med vagn mm. Helt plötsligt så tyckte jag att jag
måste prova att rida lite och började träna. Nu gör vi allt möjligt med honom. Det är mycket energi i denna
häst utan att han för den skull hittar på dumheter och jag tror att det är det som gör att ardennern är så trevlig
som ras. Jag tycker att man ska använda sin häst till så mycket som möjligt och det gör vi verkligen!
Mr som jag kallar min 🌟 för till vardags har varit i min ägo i fem år och han är en klippa.
Sommarhalvåret så är vi ganska aktiva i Wendes ridande batteri (verkar för att bevara traditionerna efter det
hästdragna artilleriet). Där går han som vänster stånghäst i ett sexspann som drar en kanon från 1800 talet.
Vi tävlar även lite dressyr och vi har även varit med i Hubertusjakter.
Och vi tycker även det är super härligt att ta en tur med vagn.

"Mitt namn är Petra Permby Nilsson och jag har 3 ardennerhästar. Det jag gör mest med dem är att köra men
även ridning särskilt på valacken Jovill (kallad Johannes hemma). Vi är även med i Smålands husarer,
hvetlanda skvadron och har deltagit i några parader, generalinspektion mm. Vi var även med på Elmia
lantbruk som just husarer för avelsföreningen för den svenska ardennerhästen. Vi kör både i lantbruket,
skogen, finkörning som uppvisningar,bröllop och även gjort en begravningskörning".
Varför blev det just ardenner?
Det är tack vare att jag träffade Olle Andersson i Buggeryd som övertalade mig att köpa just en ardenner. Så
sagt och gjort jag köpte ett hingstföl av honom. Det var då Jovill som blir 8 år i år. Idag har jag även
mamman till Jovill och en 2-årshingst undan henne. Målet med hingsten Julian är att visa fram honom som
hingst 2018. Jovills mål är att utbildas vidare just inom akademisk ridkonst och fortsätta med körning både i
skog, lantbruk, finkörning och såklart fortsätta träna exercis med husarerna. Jovills mål kommer även
framöver att vara Julians mål. Mor Johanna får åka och träffa en fin hingst i år och förhoppningsvis blir det
ett föl 2018.

