Sandra Säbb
Jag heter Sandra Säbb och är uppväxt med Morganhästar. Mina föräldrar letade hopp-ponny,
när jag var en tvärhand hög, en boxdörr öppnades och jag rusade in till den lilla bara dagar
gamla fölungen, rätt under magen på stot och hon rörde inte en min. Då var det bestämt en
Morgan skulle det bli och det blev det och några till och ättlingar till dessa. Min familj hade
Morgan uppfödning under 80- och början av 90-talet, efter detta.
Jag äger, rider och tävlar idag "vår" sista uppfödning SGS King Ivory (född: 2000 u: SGS
Geisha ue: SGS Ability uee: Hanover Super Dan. e: Russian Ivory xx)
"Kirre" som han kallas är alltså ett mycket lyckat exemplar av Morgan partbreed, med
Morgan mamma och Fullblods pappa.
Jag har tävlat mina Morgans i allt från distans till western upp till internationell nivå. Har
alltså haft Morgans som jag tävlat 160 km distans ritt med och Kirre har själv placerat sig upp
till 80 km distans, innan vi provade på western. Vi har sedan 2011 då vi startade vårt första
SM plockat medaljer på vartenda western SM vi deltagit i, och tävlat i 6 olika western grenar
på den nivån.
Vi har guld medaljer i 4 av dessa 6 grenar och i år tog vi (bland annat) guld i "versatile horse",
som är en gren som bygger på att visa hästens mångsidighet, vilket ju också är just ett av
Morganhästens kännetecken, deras stora allsidighet och möjligheterna till
användningsområden!

Under 2015 satsade vi också på en annan gren som växer starkt och i mångt och mycket
utmanar hästens mångsidighet och användbarhet; Working Equitation, vi kvalade och deltog i
Riksmästerskapet under vårt första år. I år är vi åter kvalade till Riksmästerskapet i Working
Equitation, som tyvärr går samtidigt som Morgan riks, 5-6 augusti, så där får ni tyvärr inte se
oss i år, även om jag gärna skulle varit med där också och visat upp min nya pärla och
hjärtevän "Ice Catori" ett tvåårigt Morgan sto, köpt 2016 av Ingela Isetoft.
Jag har gjort några korta avstickare i ras-djungeln, men som det sägs;
"a Morgan is one thing, every other kind of horse is something else"
Jag säger:
"En gång Morgan, alltid Morgan!"
Är ni nyfikna på rasen med det stora hjärtat, den arbetsvilliga moralen och lojala
intelligensen, är ni välkomna att höra av er för mer info.
Jag håller också i begränsad omfattning western eller Working Equitation lektioner för dig
och din häst eller så finns möjlighet att få prova rida "Kirre" den flerfaldiga guldmedaljör
hästen, en riktig GULD häst, om jag får säga det själv
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