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"Jag, Veronica Demmers, köpte min första Exmoorponny 2006, innan hade jag haft 

gotlandsruss i större delen av mitt liv, nu ville jag ha en ponny som var lite grövre i modellen 

men ändå var lite "russlik". 

Det blev Aramon som är född 2005, e: Arum (212/4) u: Apple´s Happy Octavia (36/16). 

Han är inte världens lättaste kille, han är lat, har åsikter om det mesta och vill gärna vara 

den som bestämmer men han har ett hjärta av guld. 

När han var 4 år krossade han bogleden och fick en långvarig bogledsinflammation som 

följd. Det blev operation och chansen att bli bra var bara 35%. Har var konvalescent länge 

och vi tog det lugnt och gjorde inga ansträngande 

övningar på flera år. 

Idag tränar vi det mesta med fokus på akademisk 

träning både i tömkörning och ridning. Han är runt 

132-133 cm i mankhöjd och bär upp mina 167 cm 

utan problem. 



Aramon är flerfaldigt guldbelönad på utställning och har flera gånger blivit Best Gelding 

på Exmoor-RIKS och, än så länge, är han den enda valacken som blivit Best In Show på en 

Exmoorutställning i Sverige." 

________________________________________________________________________ 

 

"Ett underbar litet vackert sto kom till mig när hon var 13 år, Apple´s Happy Octavia (36/16)  

(född 1997, död 2017) e: Octavius (14/57) u: Lucky Apple (36/1) 

Happy var flerfaldigt guldbelönad på utställning och blev utsedd till Bästa sto och reserv 

BIS på Exmoor-RIKS. 

Innan hon kom till mig fick hon några föl. Samtliga av dom är av hög kvalitet och alla har 

fått guld på utställning. Eftersom jag är 167 cm och hon bara var 126 cm så hade jag inga 

planer på att hon skulle bli min ridhäst. Visst, vi lufsade runt i skogen ibland men mer var 

det inte, men så fick jag för mig att hon skulle få följa med mig och hennes son Aramon när 

vi skulle iväg på en av våra kurser i Akademisk Ridkonst. Nu skulle det före detta avelsstoet 

skolas om till ridponny och jag är glad att jag kom på tanken för hon blev min bästa 

ridponny. 

Tyvärr lämnade hon oss i november 2017, 20 år gammal, 7 år fick vi ihop och jag saknar 

min vackra drottning oerhört mycket. ” 

Av Veronica Demmers 

 


