
 

Jag har alltid älskat djur, genom livet har jag haft egen ponny, foder ponny och sedan varit medryttare på 

lite olika hästar genom åren. När jag fick mitt första barn visade det sig att hon är allergisk mot pälsdjur, så 

jag fick byta om i mina svärföräldrars garage. Hon har också älskat alla sorters djur. När hon började i 

skolan så visade det sig att nästan alla i hennes klass gick på ridskola, både tjejer och killar. Hon kunde inte 

ens åka ett varv på ponnyridning utan att svälla upp i hela ansiktet. Så ridskola var uteslutet.  

Efter ett tips från min bästa vän att det fanns ett ridläger med American Curlys där hennes systerdotter 

varit så åkte vi dit. Vistelsen på Dancing Curly Ranch gick bättre än väntat och jag träffade Yas, det var 

kärlek vid första ögonkastet. Han var till salu och eftersom det inte fanns några Curlys där vi bor, så var 

enda chansen för min dotter att fortsätta rida att köpa honom. Efter inridning hos Sara Lindberg i Ullared 

kom han äntligen hem till oss. Vi är väldigt förtjusta i hans lugn och coola sätt att hantera nya situationer. 

Han är nu under inkörning och älskar det. Vi har lånat några olika hästar som sällskap till honom och ev 

ridhästar till mig, men hittade ingen som fungerade med Yas eller dotterns allergi. Vi gav upp och har nu 

köpt en unghäst av Sara Lindberg som med tiden ska bli min bästa vän och ridhäst. Vi har inga stora 

ambitioner med hästarna i dagsläget, men vill barnen tävla framöver så får de mer än gärna göra det. Jag 

är lite sugen på att tävla ponnyn i körning om han tycker att det är roligt. Vi jobbar med dem enligt NH, 

ponnyn rids och körs bettlöst och går barfota. De går på lösdrift. Min plan är att rida Western på 

unghästen. Om det passar så tävlar jag gärna den dagen det är aktuellt.  

Framförallt är de mina bästa vänner, hästarna är terapi för mig och ett sätt att umgås med barnen. Jag 

älskar American Curlys för deras lugna, trygga sätt och att de älskar människor.  

Ponnyn står gärna och kelar eller bara tittar på mig när jag mockar. Han vill bara vara nära ❤️

  
 


