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fart hade minskat i omfattning och en väg till 
grannens gröna paddok hade öppnat sig. Och 
där bröt sig hästen IN i paddoken för att äta 
sockergräs???!!!!
Det värsta detta år är i augusti då Tindra höll 
på att dö i akut colit (tarminflammation). Efter 
boostning med dropp blev det några dagar på 
Ultuna där hon piggnade till riktigt snabbt. Och 
sedan kunde hon komma hem, men inte lätt att 
sätta igång henna igen, då hon är en känslig 
EMS-häst. Så hon behövde ju handfodras, med 
lagom mycket men inte alltför näringsrik mat och 
samtidigt röra på  sig. Det blev många timmar i 
stallet och med häst i grimskaft. Vi lyckades inte 
helt utan det blev en ordentlig betesrand av detta 
äventyr. Men så småningom var hon igång igen 
på ett bra sätt och Sonia pustade ut.
Under året har vi som vanligt ridit för Agneta 
under våra torsdagar och ganska ofta har Sonia 
hängt med sina underbara stallkamrater ut på en 
liten tur. 

Hästliv

Första hela året utan Bliða, som fortfarande 
saknas i Sonias liv och inte minst i barnbarnens 
liv. Men det blev fler år med henne än vad man 
kunde förvänta, 29 år är en aktningsvärd ålder.
I stället har Tindra blivit mer självständig då hon 
nu rids ut ensam betydligt oftare än tidigare. Men 
ibland blir hon ändå osäker på sig själv och får 
storhäst-olater med att fundera på om soptunnor 
ibland kan sluka hela hästar. Skiftningar i mark-
färger är annars också en sak som är misstänkt. 
Men för det mesta är hon trygg.
Under året har jag också testat om hon har tölt-
egenskaper genetiskt och det har hon. Så vi 
kämpar vidare med töltträningen och då och då 
får vi till det. Annars är det mest matte som inte 
får in i sin skalle vänster galoppfattning eller att 
byta sittben i travet (vid lättridning). Ja, nu är det 
tur att detta inte är en v-logg, då mattes högröda 
genererade ansiktsfärg skulle ha synts.
I år har inga större utflykter gjorts utom en fyra 
dagars vända till Grövelsjön, då samtidigt Tindra 
passade på att ta sig in i grannarnas paddok. Ett 
dike där de buskar som hindrat hennes genom-
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Ett litet collage med bilder på Tindra. Längst ned till vänster en bild på Birk och Skati också.


