Jag heter Sara Lindberg och bor med min familj och hästar på en gård utanför
Ullared. Jag tävlar och tränar med min American quarter horse i en
westerngren som heter working cowhorse och det är en ren slump att jag
halkade in på American Curly. En 14-årig Curly kom till mig för att ridas in, hon
var riden några gånger som 3-åring så 11 år hade alltså gått sen någon satt på
henne sist. Första passet sadlade jag, satt upp, sen red jag i alla gångarter och
det var som att hon aldrig gjort något annat, wow, vilken häst!! Jag måste ha
en egen!! Så jag köpte en 11-årig avelsmärr som aldrig sett en sadel eller någon
annan del av världen än sin hage, några dagar senare var hon en av de säkraste
hästar man kunde sitta på och efter ett par månader var vi på vår första
tävling.
Då kände jag att en sån här häst måsta ALLA ha, det är ju precis detta 99% av
Sveriges ryttare letar efter, jag vet inte hur många jag träffar om året som av
någon anledning blivit rädd för att rida, här är en lockig trygghet på 4 ben som
dessutom är nästintill skumpfri, dom är ju markbundna så det blir väldigt
mjukt att sitta på.
Jag red in ett gäng unga curlyhästar och jag blev även med två vackra ston. En
dag ringer en kompis och frågar om vi ska hämta en hingst i Tyskland som vi
får leasa, ja vi drog ner direkt. Han är fortfarande kvar hos mig, 7 år och snäll
som en nallebjörn, han går med sina ston, tar hand om fölen från födseln och
har ett fantastiskt familjeliv. Mycket speciella hästar kommer att födas på min
gård så jag kallar min uppfödning Special Horses och det går att följa oss på
Facebook.
Jag har sparat en hingst efter honom, Special Coowescoowe som jag kallar
Cowee, han är två år nu och jag har stora förhoppningar om honom i
framtiden. Jag vill tävla honom i cowhorse, det ska bli kul att visa vad våra
krullisar går för :-) det är ju många allergiker som har Curlyhästar så det är ju få
som kan vara ute och tävla med dem. Det är ett av mina främsta mål i
framtiden att få ut så många curlysar på tävlingsbanorna som möjligt, det
spelar ingen roll vilken gren man tävlar i då curlyn är så allround och går med
på det mesta.

