Ängvaktarns Hufflepuff
”Det här är Ängvaktarns
Hufflepuff, till vardags
kallad Haffie. Han är en
tolvårig valack av rasen
Welsh Partbred. En Partbred
räknas som en egen ras men
där en använt sig av andra
raser för att få fram en bra
sportponny/häst. För att
räknas som en Partbred
behöver hästen ha minst
12,5% welshblod i sig.
Haffie har 83,75% welsh i sig, hans mamma Ängvaktarns Oltaga RW1233 var en
renrasig Welshponny sek B och pappa Power Boy RP112 var registrerad som
Svensk Ridponny, men även han hade en hög andel welshblod.
När jag var tolv år och
precis blivit av med min
fodervärdsponny som jag
ridit i tre års tid så tror jag att
mamma hade beslutat sig att
det var dags för en egen
häst. I vilket fall så hittade
jag en annons på Hästnet på
den finaste ponnyn jag då
(och än idag) någonsin hade
sett. Dessutom hade han ett
helt perfekt namn för en tolvåring som älskade Harry Potter.
Det visade sig senare att han var en riktig Hufflepuff: han är upp över öronen
ambitiös, sådär att det ibland väller över och blir för mycket, han är lojal och
framför allt är han tålmodig.

När vi köpte Haffie så var han bara fyra år gammal och grundinriden. Jag började
ta ridlektioner som han fick gå med på och samtidigt tog jag privatträningar för
samma tränare, som mer eller mindre hängt med under alla våra år tillsammans.
För några år sedan körde jag in
Haffie och någon gång skulle jag
vilja prova på att tävla i
dressyrkörning. Planen är annars att
få Haffie redo för storhästklasser i
dressyr, nu när jag är för gammal för
att starta ponnytävlingar.
Vi har hunnit med en hel del under
vår ponnytid också. Bland annat så
åkte vi år 2014 ner till Skåne och
deltog i Svenskt Ponnyderby. Vi
kom tvåa i vår klass första dagen och
andra dagen vann vi trots att jag fick
hjärnsläpp och red fel väg en gång.
Finalen gick lite sämre då Haffie hade fått mersmak och blev sådär överambitiös
som jag nämnde tidigare, men vi hade ändå presterat och placerat oss bättre än
vad jag vågat hoppats på så jag var jättenöjd!
2015 åkte vi ännu längre, nämligen till Danmark och International Welsh Show,
där Haffie blev overall reserve ridden champion, något jag heller aldrig vågat
hoppats på.
När jag skriver dessa
presentationer så försöker
jag alltid fatta mig så kort
som möjligt, men efter åtta
år tillsammans med en
otroligt allsidig ponny så är
det väldigt svårt.
Av Alice Sevon”
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