
 

Hästar grundomgång  
 

 

1 Valla Mystik Applejack Joe Äpplet 
Valack född 2009. ”Äpplet” är en energisk häst 

med härliga luftiga gångarter med mycket snygg 

sida. Behöver lite hjälp från ryttaren i övergångar 

där han jobbar på att bli starkare. Tycker 

hoppning är kul med inte så rutinerad i 

tävlingssammanhang så ryttaren behöver rama in 

väl och rida ända fram till hindret.  

 

Kan ridas med spö och sporrar. 

 

 

 

2 Pretty Perfect Pretty 
Sto född 2014. Pretty är en snäll och 

okomplicerad tjej som gärna vill göra rätt 

gentemot sin ryttare. Behöver få ett bra tryck i 

galoppen för att hoppa som allra bäst och vill 

gärna ha en ryttare som ger stöd och håller om 

för att våga hoppa av. 

 

Kan ridas med spö och sporrar. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 Jack  

Valack född år 2005. Jack är okomplicerad i all 

ridning. Han har trevlig framåtbjudning när 

ryttaren ridit framåt och startat motorn. I 

hoppningen hoppar Jack likt en katt, han är 

spänstig och elastisk.  

 

Kan ridas med sporrar och spö. 

 

 

 

 

 

4 Drömma 
Stoet Drömma är en ganska stor tjej med långa 

öron! För att få de bästa förutsättningarna 

behöver Drömma ridas fram ordentligt till en god 

bjudning. Hon är fortfarande något grön i 

hoppningen, så tänk på att vara med och rama in 

henne ordentligt. Drömma tycker just nu att det 

är kul att hoppa, så försök bara att inte greja för 

mycket utan bibehåll ett jämt tempo och rulla på. 

Kan bli sur mot sporrar!  

 

Kan ridas med spö och sporrar 

 

 

 

  



 

Hästar semifinal 
 

 

 

5 Fighter Figge 
Valack född 2012, e. Fantast - Cavalier. 

 

Fighter är en av ridskolans största hästar. 

Han är en trevlig häst med en stor luftig 

galopp. En fantastiskt rolig häst att rida 

som ger ryttaren en härlig känsla. Vill ha 

en ryttare som rider med små och 

renodlade hjälper. Behöver ridas framåt till 

en mjuk och stilla hand. Kräver ryttare 

med känsla för att komma till sin rätt. 

Fighter brukar gå med på LARK-KM och har 

även gått på student-SM tidigare. 

 

         Kan ridas med sporrar och spö. 

 

6 Brilliant Jack Brille 
Valack född 2012. Brilliant Jack eller Brille 

som han kallas till vardags är en av 

ridskolans mest stabila hästar. Han är lika 

rolig både för den mindre rutinerade ryttare 

som för den med mycket mer erfarenhet, 

han har alltid något att ge! I hoppningen 

behöver han en god galopp utan att bli för 

lång för att hoppa som allra bäst. 

 

Kan ridas med spö och sporrar.  

 

 

 

 

 

  



 

Finalhäst 
 

 

7 Carrie 
Carrie är en rutinerad häst som har tävlat 

upp till 120 hoppning. Hon tycker att 

hoppning är roligt men kan behöva lite hjälp 

för att komma igång och visa sig från sin 

bästa sida. Rid mycket övergångar och se 

till att hon är framme så kommer hon hoppa 

som allra bäst. Kan vara lite tittig om det är 

något speciellt läskigt i hindret men hoppar 

så länge hon får stöd och du ger henne lite 

självförtroende.  

 

Kan ridas med sporrar och spö. 

 

 

 

 

 


