Ellen Rönn, Skåne.
Gymnasieutbildning: Samhällsvetenskap - turism. Jobbar med: Ridinstruktör,
Servitris/Barista, utbildar hästar och ryttare.
Tillsammans med min mor Annika äger vi 7 haflingerhästar varav 3 ston, 2 hingstar
och 2 valacker.
Här i västra skåne bedriver vi även Björkåsa Bed and Box. Ett bed and breakfeast för alla även de som reser med häst och behöver tillfällig uppstallning på resan.
Hos mig väcktes haflingerintresset när jag var omkring 6-7 år och hade hästrasbok.
Haflingerhästen var såklart vackrast och jag bara visste att en dag skulle jag ha en sån!
Min första häst jag köpte var en haflinger. Det var ett medvetet val och sedan dess har jag inte
velat ha något annat! Jag rider och tränar även andra raser – och blir ständigt påmind om att
haflinger är outstanding. Just nu utbildar jag P.R.E, Lippizaner och halvblod. Trots att jag
även sysslar mycket med andra raser är haflinger något alldeles speciellt och för mig.

Tillsammans med min mor Annika äger vi 7 haflingerhästar. Stona; Kansas f. 1996, Olanda f.
2013 och Kaylah f. 2016. (eg. uppf.)
Hingstarna: Nostrando och Adaro f. 2015
Valackerna: Ansbakkegårds Aldo f. 2006 och Wallander f.2012 (eg. uppf.)
Hos mig finns även hingsten Amorone-P som tillhör Ekbackens haflinger.
Min första verkliga kontakt med en haflinger var egentligen fruktansvärd. Jag hade önskat att
få rida Doli som hon hette. Det var ett nyinköpt haflingersto på ridskolan. I boxen möts jag av
en hungrig haflinger som äter och inte vill bli störd vid maten. Jag hinner uppfatta
bakåtstrukna öron och en ilsk häst som går till attack mot mig. Jag fick ett rejält hugg i magen
och fick djupa svullna sår som blödde och gjorde fruktansvärt ont. Men jag hade trots min
smärta bestämt mig för att rida en haflinger den dagen. Jag har aldrig känt så mycket smärta
under en ridlektion förut. Jag var ju helt blå och kunde knappt röra mig. Denna incident
släckte dock inte mitt intresse för rasen.
Ett år senare köpte jag haflingerstoet Kansas, min första egna häst. Hon har haft otroligt stor
betydelse för mig. Tillsammans med henne har jag lärt mig så otroligt mycket. Så småningom
började vi träna dressyr, hoppa, åka på ridläger, tävla dressyr, hoppning och fälttävlan.. Tack
vare Kansas har jag även fått ett intresse för avel. Kansas har haft tre föl med tre olika
haflingerhingstar i min ägo.
Just nu har jag hingsten Amorone-P i träning hos mig, han har en härlig energi och har tagit
lite tid att lära känna på djupet. Han är otroligt go och samarbetsvillig. Vi tränar inför
Axevalla i april, då blir han förhoppningsvis godkänd i Sverige om allt går vägen.

