Sweden International Horse Show 2019 –
Svenska P.R.E.-föreningen

Vladimir Drybcak med LH Kambiko –
”Hästen ni ser heter Kambiko och är en 9-årig hingst av rasen PRE, Pura Razza Española.
Jag driver tillsammans med min sambo, Sofia Eriksson, företag som heter EquiAction. Vi finns i
Gårdtjärn, nära Sundsvall.
LH Kambiko ägs av Yvonne Bäckström och nu är han hos mig på foder. Jag har ridit och utbildat honom
i de drygt två år Kambiko stått i Sverige. Kambiko är godkänd för avel och är av en så kallad
”barockmodell” av PRE. Hans hals är högt ansatt och han bär gärna sitt huvud högt.
Kambiko är hingst med hög integritet, på så sätt passar vi väldigt bra ihop. Man skulle kunna säga att
Kambiko har mycket vilja, men det stämmer inte helt. Kambiko ÄR vilja på fyra ben. Han kan göra allt
han bara kan och så mycket till för sin ryttare, om man får honom på sitt sida. I motsatta fall får man
mycket att handskas med.
Kambikos råstyrka gör honom olik alla andra PRE hästar jag mött hittills. Trots denna kombination av
stark vilja och rå styrka är Kambiko känslig, social, lekfull och hängiven till sin människa. Kambiko är
en väldigt intelligent och trygg hingst. Att rida Kambiko känns som att bli del av en orubblig kraft. Om
jordens undergång skulle inträffa, kommer man att klara sig så länge man sitter på hans rygg. Eller riva
ner huset? Ja, varför inte bara låta Kambiko rida sönder den..? Apropå, har jag nämnt att han är så här
överlagom dominant...? Jag älskar denna hästen och hoppas att känslan är ömsesidig.
I vårt paddockprogram kommer vi visa upp och förklara ridning med enhandfattning. Vi kommer berätta
om den spanska traditionella bruksridningen klädda i den spanska riddräkten "Tarje Corto". Vi rider i
traditionella vaquerosadlar och med spanska bett, influerade av ridgrenen doma vaquera. I
paddockprogrammet visar vi hur man kan introducera ridning med garrocha tillsammans med sin häst
samt att det blir en liten uppvisning av just detta, garrocha pole ridning.”

Sofia Eriksson med Furia VLR –
”Jag driver tillsammans med min sambo, Vladimir Drybcak, rid-och hästutbildningsföretaget
EquiAction. Vi finns i Gårdtjärn, nära Sundsvall.
Furia VLR är född 2012 och kom till Sverige 2016, där han ridits in och utbildats av mig. Furias färg
kallas Bayo på spanska, på engelska buckskin och i Sverige kallas den bork. Furia är av barockmodell
och är godkänd för avel och tanken är att han så smått ska få börja verka inom aveln under 2020.
Han är en otroligt glad och sprallig häst som gärna ger uttryck för sin glädje och energi , han trygg i sig
själv och trots sin energi en genomsnäll hingst. Han är modig och orädd, har han bara förstått uppgiften
hänger han med på det mesta. Han är en smidig, stark, känslig och uttrycksfull häst som gillar att showa
och vi ser fram emot att få vara med på SIHS.
Att rida Furia är en stor källa till glädje och leendet på läpparna är snarare en regel än undantag. Kraftfull
och lekfull! I vårt paddockprogram kommer vi visa upp och förklara ridning på enhandsfattning,
vi kommer berätta och visa spansk bruksridning. Sofia och Furia kommer också visa hur man kan
introducera ridning med garrocha tillsammans med sin häst. Samt att de kommer visa den repertoar som
Furia har med just garrochan.”

