
 

Hollywood Barbie Q 
 

 

Hollywood Barbie Q (f-07 e Juno Rory-

Carnaby Patrick Hooligan uppf Chatrin 

Häreskog).  

"När jag fick Barb var hon nästan min 

första kontakt med connemaran. Jag sökte 

en ponny att utbilda och matcha för 

ungponnychampionaten och Barbs 

uppfödare svarade på min annons. Barb 

var egentligen för liten för mig med sina 

då blygsamma 136 cm, men jag tänkte att 

det fungerar för jag skulle ändå bara ha 

henne ett par år. 

Det skulle visa sig att jag helt hade 

missbedömt den här bruna lilla ponnyn 

som sakta men säkert växte sig in i hjärtat 

på mig! Barb är en ponny med en ganska 

stor integritet, hon är aldrig dum men hon 

är inte heller en kelig ponny. Jag kallar 

henne Drottningen och det passar 

onekligen hennes personlighet - en sval 

kunglighet som vet sitt värde! Efter några 

år tillsammans tjatade jag på hennes 

uppfödare tills jag fick köpa henne för jag 

visste att jag aldrig skulle kunna skiljas 

från henne. Tack och lov fick jag det!  

Barb och jag kom aldrig ut på några 

ungponnychampionat utan vi började 

direkt tävla bland stora hästar. Även om 

Barb hoppar väldigt bra så hamnade hon 

hos mig som är en dressyrtant och vi har 

faktiskt ridit startfälttävlan men det är på 

dressyrbanan vi varit som mest. Barb har 

vuxit till sig under åren och är slutmätt på 

141 cm, med den höjden är vi för det 

mesta minst i startfälten vilket ändå inte 

har hindrat henne från att visa vilken 

dressyrpärla hon är. Vi har tillsammans 

vinster i LB och LA på över 70%, vinster 

och placeringar i MsvC på 68% och även 

placering i Msv B på 66%, vi har vunnit 

connemara -SM de två gånger vi startat. 

Barb är en makalös tävlingsponny som 

alltid ger det där lilla extra när vi kommer 

in på tävlingsbanan. Hon är stadigheten 

själv och den bästa tävlingskamraten en kan tänka sig. Alltid enkel att ha med sig och den tryggaste som finns att 

sitta på. Är jag nervös på tävling blir jag alltid lugn bara jag sätter mig i sadeln på henne. 

Vi tränar för Jeanna Högberg vilket är lite extra roligt eftersom Jeanna tävlade hennes pappa Juno Rory! Just nu 

är Barb tyvärr skadad men prognosen är god och jag hoppas vi kanske är tillbaka på banan om ett år. Än har vi 

mål kvar att nå, som att kvala till MsvA och kanske lyckas komma med till Falsterbos amatörtour. Med min 

fantastiska lilla ponny känns det som vi kan göra allt ! 

My Jeppson Lindkvist i Matfors” 


