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Cristalls Moviestar – e. Cristalls Jolly Jumper, u. Holmen Mille 

Uppfödare: Cristina Isoaho 

Jag heter Isabelle Fredholm och jag är Mollys ägare och ryttare.  

Molly föddes en sommar för 6 år sedan, redan när jag såg henne första gången visste jag att hon var 

speciell. Min plan var att behålla henne tills hon skulle ridas in. Men en dag år 2015 hände det en 

olycka, jag blev sparkad illa av en annan häst och bröt mitt bäcken. En tid väntade mig med mycket 

smärta, förtvivlan och operationer. Mitt i allt det här så höll Molly mig uppe. Min mamma åkte runt 

med Molly på utställningar och jag stod vid sidan och hejade på. Som 3-åring visades hon på 

sommarpremiering och belönades med avelsdiplom. Året efter var det dags för mig att börja rida 

igen och Molly bar mig så tryggt och försiktigt trots sin unga ålder. Hon är anledningen till att jag kom 

på fötter igen och klarade av att rida trots kronisk värk. Jag har alltid haft en passion för att tävla och 

eftersom Molly är ponny och jag är överårig så får vi endast tävla bland stora hästar. Jag trodde att 

det skulle bli tufft att tävla med en ponny bland stora hästar men Molly bevisade motsatsen. 

Nu är hon 6 år gammal och har redan massor med placeringar i dressyr. Molly som är 138 cm & jag 

har mängder av placeringar och vinst i LA som bästa resultat. Molly var enda 5 åriga New forest på 

Ungponny SM förra året där hon slutade på en niondeplats. Ryttare som red henne var Sandra 

Andersson Wickström. Jag och Molly deltog även i finalen av ungponnychampionatet. 



Molly har tävlat lite i hoppning som hon älskar 

men pga min skada så har vi inriktat oss på 

dressyr. Hon har Avelsdiplom och mängder med 

Guldplaketter exteriört. Sommaren 2016 

belönades hon med 42 poäng på 

sommarpremiering och fick priset för bästa 

svenskfödda häst.  

Mollys planer just nu är att hon ska komma ut 

och tävla till våren, vi ingår i Essunga 

ryttarförenings division 2 lag och målet är att bli 

säkra i LA klasserna. Förhoppningen är att ta 

med henne på new Forest mästerskapen i 

sommar. Sedan ska Molly betäckas med en New 

Forest hingst och jag tror att hon kommer lämna 

fantastiska avkommor. I framtiden är 

förhoppningen att min nu 7 åriga dotter ska ta 

över Molly och få lika mycket glädje från henne 

som jag får.  

Molly är ponnyn som har allt, hon ger en väldigt 

bra ridkänsla, är alltid positiv och är alltid glad. Hon älskar när man håller på med henne och det 

bästa hon vet är att kela och pussas. Molly är en på miljonen och hon betyder så mycket för mig. Jag 

brukar säga såhär: vem behöver storhäst när man har en Molly?  

 


