1. Varför blev det just shetlandsponny för dig?

Shetlandsponnyn är ponnyn du aldrig
växer ur!
Är mitt motto som jag lever efter och försöker visa upp med
Ponnyexpressen

För Anton började kuskdrömmarna om ett eget fyrspann tidigt. Han var bara nio år
när han fick sin första Shetlandsponny. När han senare blev för stor för att rida
henne så bestämde han sig för att istället övergå till trav under en kort period.
Intresset för körning och fyrspann växte sig hela tiden allt starkare. Anton har
hunnit bli 27 år och hans dröm om ett eget fyrspann gick i uppfyllelse 2010. Det gör
även att han ägnar hästarna all sin lediga tid då det ligger oändligt mycket skötsel
och träning bakom det han visar upp idag. En intervju av Lena Martoglio Bomler

1. Kort information om dina hästar du äger

Denna blir kort då jag äger bara en av hästarna i spannet och de är
”Royal Star” Rojje. Jag har fantastiska hästägare som har försett mig
med fantastiska hästar! Sune Moberg och Agneta Olsson har gett mig
förtroendet att ta över deras gamla fyrspann. Hingstarna Furunäs
Geronimo, Furunäs Gregory, Furunäs Irokes, Furunäs Monsun &
Herkules Ulla Sjölund har jag Rigo ifrån som från början kom som
lekkamrat till Rojje. Rigo och Rojje är numera kastrerade.

3. Skriv om ditt bästa och värsta
hästminne

CHIO AACCHEN 2016 var ett Äventyr och kommer
finnas länge i mitt minne!
Värsta minnet är när de inte gått riktigt som man själv
planerat i minsta detalj. Har nog inget som jag kan
precisera... (vi håller ju ändå på med hästar)

4. Nämn en häst som har betytt speciellt mycket för dig?
Roxiti var vår första
shetlandsponny och de är ifrån
henne det största intresset har
vuxit fram ifrån

Far:

FF:

FFF:
Audiator of Netherley SPSB 1510

Rosafir of Transy
Sv 100cm. RS 66
A

Rosethorn of Transy
SPSB 1750
SPSB 5504

FFM:
Rose Petal of Transy SPSB 4930

FM:

FMF:
Joseph of Marshwood SPSB 1561

Rosemary of Transy

FMM:
Rose Petal of Transy SPSB 4930

Mor: 38843049

MF: 38710444

MFF: 38460006
Bay Leaf of Felbridge 100cm. RS 1 A

Rosette
Sv 97cm. RS 1994
B

Mässeboda Romeo
Br 102cm. RS 86 B

MFM: 38592509
Rosetta of Woodhall 103cm. RS 195 B

MM:

MMF:
Rosolio of Transy 101cm. RS 63 A

Hammarshus Fanny
Sv 98cm. RS 761 B

MMM: 38622981
Foula of Annandale 88cm. RS 44 A

5. Nutid, vad gör du numera, viktiga händelser just nu och den
närmsta tiden/närmsta året?
I år har vi lite olika planer för men allt kan inte avslöjas här. Det kommer komma under året.
De jag kan säga är att vi skall försöka komma ut på några tävlingar och andra olika evenemang!

Kontaktuppgifter:
Ponnyexpressen
anton@ponnyexpress.se
www.ponnyexpress.se
0734272337

Stor tack till:
Sune Moberg
Torleif Malmbom – CATMACOAB www.catmaco.se
Familjen Lundström
Familjen Dengg
Artist Design Folia AB
Mänsklig Teknik www.thum.se
Antons Alltjänst

Andra roliga Länkar ifrån oss!
www.ponnyexpress.se
https://www.youtube.com/channel/UCKs2S8Kj9Z4fNv67BbXisKw
https://vimeo.com/user47344103
www.facebook.se/Ponnyexpressen

”kan min dröm bli sann” (Historia)
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.508021862635964.1073741839.1023257598722
45&type=1&l=954e4dbc14

