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I början av juni blev det utflykt med stallkomp-
isar samt Sofi (Vilborg) och Berith till Gullunge 
där vi möttes upp av Sofi (Piehl) och Agneta. Vi 
hade två underbara dagar där, då vi både fick åka 
häst och vagn och rida längs underbara vägar/
stigar under ledning av Agneta och Sofi P. Och 
inte minst äta gott och skratta mycket. Och stort 
tack Sofi V för lån av häst (Tindra var ju på kurs), 
en häst som var en riktig töltmaskin.

Hästliv

Eftersom årets har präglats av Tassas ankomst i 
familjen har ridningen blivit satt lite på undantag. 
Och om sanningen ska fram så går ju känslorna 
kring Tindra lite fram och tillbaka. Hon är ju 
så mycket svårare på alla sätt och vis än Bliða. 
Bliða är still going strong trots att hon vid detta 
årskifte blev 29 år (jösses).

I och med Tassas ankomst i slutet av mars fick 
bägge hästarna stå ett tag och när då gräset bör-
jade grönska så blev mankammen på Tindra hård 
(med risk för fång). Så paniken var nära, efter 
grubbel hit och dit bestämde Sonia sig för att 
skicka iväg Tindra på töltsättning. 

Strax innan påsken fick därför Tindra åka till 
Cahrine Gustavsson nära Västerås och stan-
nade där till mitten av juli. Tindra är inte lätt att 
töltsätta, men med ordentligt ridning går det att 
få henne att tölta en del, men hon är definitivt 
inte en häst som är en töltmaskin. Tankarna gick 
hit och dit om att sälja henne eller inte, men hur 
som helst kom hon hem och Sonia har försökt 
att jobba vidare med henne under hösten. Så nu 
gäller det att ta nya tag under 2018.

Lite snö blev det så att i alla fall under vintern så att det blev möjligt att skidtolka efter hästarna.
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Medan Tindra är borta på utbildning får Blida bära på matten och en liten hundvalp. Längst ned - Ridut-
flykt med övernattning längs Ridled Roslagen till Gullunge.


