
 

 

Malin Svensson 

Namn: Fredriksbergs Nat 

Födelsedatum: 1994-05-14 

Stam: Far- Silverlea Buckskin RNF 96 Mor- Fredriksbergs Joy RNF 159-S 

Berättelsen om Natte: 

Natte kom till oss år 2006, han hade då tidigare gått fälttävlan och hoppning med tidigare 

ägare. Jag var 11 år och superlycklig över min alldeles egna ponny! Vi tävlade i hoppning 

några år, fick fina placeringar och rosetter. Vi hade jätteroligt tillsammans. 

Vi avslutade hoppkarriären efter några år och Natte fick följa med på skogsritter och 

pensionera sig då jag hade köpt en till ponny som jag tävlade. Åren gick och vi kände att 

Natte var uttråkad över att inte få vara med på samma sätt som förr. Så förra året bestämde vi 

oss för att försiktigt sätta igång honom igen och prova något nytt och då blev det 

westernridning, vilket jag hade tävlat lite med en annan häst jag hade innan. Han älskade det! 

Men då hade vi inga planer på att börja tävla tillsammans igen. Natte var 22 år då och 

egentligen pensionerad, men det fanns inte i hans huvud att sluta tävla! 

Vi provade att tävla tillsammans igen och anmälde oss till Camp Backamo Western Challange 

2016, vi knep en fjärdeplats i barrelrace och såklart fick vi blodad tand! 

År 2017 har varit ett fantastiskt år för mig och Natte. Vår första tävling i år gick i Brastad på 

Brastad Rodeo Western Challange 2017 i Juni, där startade vi i Polebending och Barrelrace. 

Vi vann polebendingklassen och kom tvåa i barrelraceklassen! Siktet var sedan mot High 

Chaparrall i början av Juli, en av dom största wetserntävlingarna i Sverige. Där kom vi trea i 

barrelrace, vann vi Keyholeracet och vann polebendingen! Vi åkte vidare till SM i Axevalla, 

där vi tog brons i barrelracefinalen. jag är så otroligt stolt över Natte, han har verkligen visat 

att han inte vill lägga av än! 23 år gammal och still going strong! 

Nästa utmaning är Camp Backamo Western Challange 2017 i september, det kommer bli 

superspännande! 

  


