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- Evelina Brus 

 

"Jag heter Evelina Brus, bor på Munsö 

utanför Stockholm. Sommaren 2011 köpte 

jag Nalle som då stod utanför Åkersberga. 

Han var då 15 år. En solig sommardag 

hämtade jag hem honom via ett stopp på 

Solvalla för besiktning. I början var tanken att 

bara rida Nalle i skog och mark, men ganska 

snart insåg jag att han tyckte om att hoppa så 

vi började träna och på våren 2012 kom vi ut 

på vår första tävling. Det vart startskottet för 

en otroligt härlig tävlingskarriär, som gick 

från hoppning till dressyr, handy horse till 

distansritt och framför allt Working 

Equitation. Nalle älskar verkligen att komma 

ut på tävlingsplatserna och få träffa nya 

människor. 

2017 var vi med för första gången tillsammans 

på SIHS på Friends arena och representerade 

STS. Vi hade en underbar vecka och Nalle 

tyckte det verkligen var jättekul att få visa upp 

sig. Där testade vi på tornerspel för första 

gången och tvärtemot som man brukar göra så 

visade vi upp tornerspel i stora arenan utan att 

kunna tornerspel. Under Friends-veckan tog vi 

en snabbkurs i det och sen kom uppvisningen 

på söndagen. Det var bara att tuta och köra och 

det blev bra! Efter det gick vi med i en 

tornerspelsförening och har lärt oss det lite 

mer. Vi var även med i julavslutningarna. 

Vi representerade STS under SIHS under 2018 

års upplaga. Då var vi lite mer vana vild 

miljön. Vi visade upp WE (Working 

Equtiation) i mässpaddocken och var med i 

julavslutningarna. 

Hemmavid älskar Nalle att knata runt i skogen 

och bara vara eller så går vi hem till 

gammelmatte och gammelhusse och tigger 

morötter och knäckebröd. Numer är han 

pensionerad från tävlingarna pga artros i 

kronleden. Nalle har både ett konto på 

Instagram (@tinkernnalle) och en sida på FB (Tinkern Nalle). I augusti 2019 fick Nalle en kompis, då Dixie 

4 år kom in i våra liv. Frågvis liten fröken som väntar tillökning under våren 2020. Dixie är också en tinker 

och född i Björklinge, utanför Uppsala dit hon åker tillbaka för att föla. 

Med vänlig hälsning, Evelina” 


