LINDA NILSSON

Torsten är 8 år gammal, E: Kuno te Zande-Mareng Blanco. Jag och min sambo
skulle flytta till egen gård. Pappa tyckte då att: Linda kan du inte köpa dig en
”riktig” häst nu! Jo tänkte jag; Varför inte! Då kom TORSTEN in i bilden! Och
det ångrar jag inte en sekund! Torsten var meningen att han skulle bli min
körhäst och arbeta lite skogen och så. Men det visade sig ganska så snabbt att
Torsten ville något helt annat. Jag red in honom på senhösten när han var 3 år.
I början red jag enbart i skogen och varierade det med lite körning. Jag började
allt eftersom att introducera dressyren för Torsten och han visade direkt att
han älskar sitt jobb som dressyrhäst! Torsten älskar att arbeta, han är MYCKET
arbetsvillig, MYCKET lättriden trots sin storlek och vill alltid vara tillags.
Torsten är alltid villig och ambitiös till att lära sig nya saker. Så det tog inte
lång tid innan vi satsade helhjärtat på dressyren. Och har körningen numera
lite för att variera träningen. För att kunna ta honom vidare och för bästa hjälp
så började jag ta med honom på träningar för min tränare Marika Martinsson,
och hon liksom jag bara älskar honom! Hon ser Torsten som vilken sporthäst
som helst! Vi började sedan så småningom ta oss ut på tävlingsbanorna och vi
fick så mycket fina lovord dit vi kom. Både från medtävlande och från domare.
I början åkte vi på pay and ride för att jag inte hade någon sadel till Torsten
utan red med en såkallad barbackagjord och schabrak. Många tycker att det är
så kul att se en så annorlunda häst på dressyrbanorona och som gör det med
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en sådan glädje som Torsten gör! När jag sedan hittade en sadel till Torsten så
gav vi oss ut på de ”riktiga” tävlingarna. Där har vi lyckats mycket väl också, vi
har plockat en del placeringar men även vunnit LB på 73 %!
Och efter ca 4 år så tävlar vi alltså på regional MSV B nivå inom dressyren! Det
är så roligt att kunna visa att det GÅR att plocka upp även kallbloden till de
högre nivåerna inom dressyren och att det går bra att tävla även på denna
höga nivå! Och vad roligt är, det är att Torsten har absolut inte nått sin
maxgräns utan det finns mycket mer kapacitet i honom att plocka fram.
Och tack vare avelsföreningen för svenska ardennerhästen så har vi även fått
chansen att få åka på en rad olika uppvisningar. Den allra första vi var på var
Elmia Lantbruk 2013. Då var Torsten endast 4 år men gick in i D-hallen på
Elmia och jobbade på som vilken rutinerad dressyrhäst som helst! Matte var
nog mest nervös! Till följd sedan så har vi hållit clinic på Clinic arena i Tenhult,
varit på Eurohorse i Göteborg och 2015 och 2016 så representerade vi
ardennerföreningen på Sweden International Horse Show på Friends Arena.
Vilket var ett helt galet äventyr, jag är så tacksam för detta! Och att vi nu i år
får göra om det, det är en dröm!
Vi håller i dagsläget på att träna passage och introducera seriebyten på
Torsten och han älskar det! Ju mer han får lära sig desto gladare är han!
Vi kommer nu att träna på för att komma upp till toppen så får vi se hur långt
det räcker! Och jag hoppas att vår resa kan inspirera andra till att ta ut sina
kallblod på tävlingsbanorna! För jag tror att det finns många fina kallblod där
ute som kan göra sig mycket väl inne på dressyrbanorna!
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