
 

Svenska Tinkerhästsällskapet 

- Gintare Mullback & Coyt 

 

"Hej jag heter Gintare Mullback och bor i Borås. Jag 

har ridit i 12 år och började tävla i distansridning 

2015. 

Coyt är en fantastisk häst som jag har ägt i 6 år. 

Redan när jag började med hästar så hade min pappa 

en tinker som hette Sally och som jag lärde mig allt 

på, hon var världens snällaste. 2013 fick vi ta bort 

Sally då hon var gammal och hade artros. När jag 

letade efter min framtida häst så var tanken att jag 

ville ha en häst att fösa kor med. Efter lite scrollande 

på nätet och lite provridningar på olika hästar så 

fann vi till slut Coyt, vi åkte till Norge och provade 

Coyt som inte kunde så mycket men jag kände ändå 

att det var något speciellt med Coyt och just att Coyt var så snäll trots hans unga ålder.  

Coyt hade allt som jag inte ville ha d.v.s 

jag ville inte ha en unghäst, gärna ett sto 

då jag gillar ston. Jag ville ha en äldre häst 

som jag kunde ha roligt med och lära mig 

av, men se så bra det blev med Coyt trots 

allt. Jag ångrar inte en sekund att jag köpte 

Coyt. Så mycket roligt vi har haft och lärt 

oss massor av varandra och även om Coyt 

är en valack så har han ändå den “stoiga” 

attityden som jag bara älskar. 

Från första början var tanken att jag skulle 

fösa kor med Coyt, men på grund av slumpen så blev det distansritt som vi valde att satsa på. 

Jag har 140 godkända kilometer med Coyt, vi tävlar 2 till 4 mil det är en lagom distans för 

honom. Tack vare Coyt så fick vi äran att representera 

Svenska Tinkersällskapet på Sweden International Horse 

Show, på Friends Arena i Stockholm. Coyt har aldrig varit 

med om så stort evenemang med så mycket människor och 

hästar överallt. Det var riktigt underbart att känna att han 

stortrivdes där, ju mer musik, publik och applåder desto 

bättre är det enligt Coyt.  

Ni som vill följa våran resa kan följa oss på Coyts 

instagram @varldensmestatinkerhast " 

 

Coyt, Tinker, född 2009-05-21 i Norge, e: Larkin, u: Ronja 

 



 

 

 


