Sissel Tornerup, 18 år
Sveriges Shetlandssällskap
Hästar har jämt funnit här på gården och jag har alltid haft en egen häst, förr
var det stora hästar, nu är det shetlandsponnyer. Jag älskar verkligen dessa
små shettisar då dem är så lätta, lätta att ta hand om, lätta att hantera, lätta
att lära och lätta att älska.
Jag började visa häst när jag var liten, då visade jag bara i handlerklasser
eftersom att jag var så ung. Min mamma hade och har shetlandsponnyer och
ett stuteri (stuteri Sissla) och det var också dem hästarna jag visade och visar
än idag. Allt med att jag blev äldre och att min mamma inte längre kunde visa
dem själv i ringen, fick jag visa dem allt oftare. Det var så det började.
När jag tänker på vad som egentligen gör att man fortsätter trots att det inte
alltid går vägen så tror jag det är för spänningen. Även om det går dåligt en
gång så glömmer man det till nästa gång och man laddar om på nytt. När jag
får chansen att visa andras hästar blir jag väldigt glad då jag känner att de
människorna förlitar sig på att jag visar just deras häst rättvisa och på bästa
sätt. Det gör mig stolt, att få visa andras hästar men även våra egna, jag
känner att man utvecklas lite mer för varje gång.
När jag tänker tillbaka på detta år så är det mest minnesvärda
visningstillfällena i Bollerup och en hingstpremiering som ägde rum i höstas.
Bollerup på grund av det sköna vädret, att det gick så bra att visa hästarna och
känslan var bra hela den dagen. Hingstpremieringen minns jag för att det är
alltid så spännande och nervöst, det var en bra utställning och det gläder mig
att tänka på.
Man vet aldrig vad framtiden har att erbjuda men jag tänker fortsätta visa så
länge det bara går och så länge jag kan.
Mina planer är att utbilda mig till hovslagare, främst till ponnyer. Jag tycker
det verkar som ett spännande yrke med mycket att göra.
Fotot är på Björknäs Signatur, bilden är inte tagen i år men det är en bild jag
tycker väldigt mycket om. Den är tagen på sommaren och denna dag var vi ett
bra team.

