Svenska Kiger & Mustangföreningen –
Thea Ottinger & Macha
Jag är Thea Ottinger och det här är
mitt sexåriga Kigermustangsto TK
Macha Maiara. Hon är uppfödd av
Anna Karlberg, Tibble Kigers.
Jag köpte Macha när hon var ett år
gammal. Vi har varit ute och tävlat
i handklasser i western, alltså trail
at hand och showmanship at halter,
med mycket goda resultat.
Macha är smart och lättlärd, hon är
extremt signalkänslig och har
starka åsikter. Men är samtidigt
mycket mild i sitt sätt, har en stor
vilja att vara till lags och hon är
mycket social och gillar att jobba
tillsammans med människor. Hon
kräver rätt mycket stimulans och
arbete för att vara nöjd men tar sig
an nya uppgifter på ett mycket bra
sätt.
Det är lite av en slump att Macha hamnade hos mig, jag hade läst en del om
Kigermustangen och tyckte att det verkade vara en häst för mig, men det fanns då
mycket få hästar i Sverige. Jag var därför på jakt efter en yngre quarter, 3-5 år
gammal och helst en valack. En dag när jag pratade hästköp med en kollega på
jobbet frågade hon om jag inte funderat på en mustang, och nämnde sen att Anna
Karlberg var en av hennes bästa vänner. Det skadar väl inte att åka för att titta
tänkte jag. Ett par månader senare stod ett ettårigt Kigersto på gården. Jag har inte
ångrat mig. Macha är verkligen hästen för mig.

Hon är precis inriden och utbildningen är påbörjad. Vi siktar mot att tävla i lite
olika westerngrenar, jag vill också prova på lite boskapsarbete med henne. Tanken
är att hon ska bli en bra allroundhäst.

I Juli 2017 var hon på sommarpremiering i Österbybruk, som första Kigermustang sen rasen blev godkänd, och fick där 38 poäng.

Macha bor i Almunge utanför Uppsala.
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Hälsningar,
Thea och Macha

