Larma Hamlet
Den bästa ponnyn av alla, köpte jag av Cornelia och Martin Larsson i juli 1998, han var då 2
år. Jag letade efter en svart, 2-årig hingst, som skulle bli stor D-ponny, helst av stammen
Priory, för det hade min förra NF också varit.
Jag hörde redan på telefon; check, check, check… allting stämde, en chans på tusen.Efter att
ha varit och tittar och klämt på honom, så bestämde jag mig för honom.
En vuxen människa på 30, utan barn, som köper en ponny, och har för avsikt att behålla
honom, det är nog lite sällsynt. Min tanke var att vi aldrig skulle ha tråkigt, vi skulle lära oss
allt.
Så började år av utbildning, träning och tävling, och MASSOR av ren lycka tillsammans med
min allra bästa vän. Vi började med promenader, tömkörning och NH-träning.
En dag när på hösten när han var tre, så var det rätt läge, jag ledde ner honom i ett dike och
hoppade upp barbacka, red 100 meter, hoppade sedan av och det var inget drama alls. Redan
från början så började vi träna inför inkörning, men jag hade ingen kunnig som kunde hjälpa
till så vi tränade på sådant som jag kunde göra själv.
Men när han var 4 så åkte vi ner till Stenbro gård i Eskilstuna och var med på en
inkörningskurs för Percy Davidsson. Eftersom han var så tränad redan innan så gick det
jättebra. Innan vi åkte hem så hade han dragit vagnen. Sedan tog det några år innan det hände
något, det var först när jag började jobba med att rida travhästar som han blev förspänd på
riktigt igen och jag kunde börja köra honom med travsele och speedcart.
Men jag hade köpt en alldeles ny gigg tillverkad speciellt till honom, så jag åkte ner till
Anders Eriksson på Rockelstad slott och praktiserade under 3 månader, tog ponnyn med mig,
och där fick jag hjälp med att vänja in med svängel och draglinor. Efter det så har vi kört hela
tiden.

Men det är inte bara körning som intresserar mig, vi tränade och tävlade även hoppning,
dressyr och sedan även fälttävlan och Working Equitation.

När han belv 7 år så var han inte längre ungponny, då gick vi över och började tävla bland de
stora hästarna, i hoppning, dressyr och färttävlan. I körning för han tävla som ponny, och i
WE så gör man ingen skillnad mellan stor häst, ponny, vuxen och barn.
En vän till mig började tävla honom i dressyr, och tog honom ända upp i MSV, när hon
slutade tog jag själv vid och började tävla dressyr mer på allvar. Så innan han pensionerades
så tävlade även vi i MSV.
Vi har över 100 placeringar i de fem disciplinerna, mest från hoppning, men vi har hävdat oss
väl bland stora hästar i alla discipliner. Vi tog hem Elin Ståhlbergs minne i fälttävlan, det är
jag riktigt stolt över.
För några år sedan så började vi med WE. Eftersom han är så välutbildad så gick vi direkt upp
i LA, det red vi några gånger, och gick ganska snabbt upp i MSV. Och på hösten 2015 så
vann vi MSV WE i Rotbrunna.
I maj 2016 så var vi redo att börja tävlingarna för året, men det då visade han markering på
höger fram, det blev ingen WE-tävling. Hela sommaren och hösten kom och gick veterinären,
han röntgades, men inget hittades, han hade inte ens några ålderförändringar i skelettet. Han
behandlades där veterinären trodde att felet kunde vara, men han blev inte bättre.
I november så bestämde jag att han skulle bara få vila så fick vi se.
1 år senare så kvarstår markeringen i trav på böjt spår. Han har aldrig visat något i skritt rakt
fram. Men då bestämde jag att han skulle pensioneras helt, han skulle aldrig mer behöva ha en
sadel eller ett träns på sig.
Så nu går han bara i hagen, han ser hur fräsch ut som helst. Promeneras ibland, jag rider en
liten vända någon enstaka gång.
Just nu så går han bredvid ett sto, det var meningen att de skulle gå ihop, men han har aldrig
kunnat gå med ston, för han vet hur man gör DET, och damerna blir kära i honom, och han
ställer gärna upp på en herdestund.
Han är det bästa jag har, jag är så tacksam över honom och de bästa stunderna har varit när vi
forsat fram i skogen i full galopp med öronen spetade och i tanken skrikit:
”FLYTTA PÅ ER, FÖR HÄR KOMMER TEAM LARMA HAMLET”!
Ägaren Ammi

