
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Född: 2011 

Färg: Skimmel 

Mankhöjd: 147 cm,  

D-ponny 

Ras: Korsningsponny, importerad ifrån Litauen 

Roliga fakta: Bounty köptes in på vintern 2017. Det var nuvarande stallchef Linda och ridläraren Amanda som 

åkte för att titta på henne. Dom föll pladask. Bounty gjorde ett fantastiskt första intryck, hon var glad, pigg, 

snäll och lydig så det var ingen tvekan om att hon skulle till ridskolan. “Kan vara det bästa inköpet som vi har 

gjort på länge” tyckte stallchefen efter att beslutet tagits.  

En sak som Bounty inte verkade ha lärt sig innan hon kom till BRS var konsten att gå i en hage utan att ta sig ur 

den. I vilken hage vi än placerade henne i så tog hon sig ur. Hon sprängde hagarna så att både tråd och stolpar 

flög all världens väg. Hon kunde springa genom flera hagar fastän att det stod andra hästar i dom. Det blev 

ohållbart och det fanns inget annat alternativ än att snabbt se till att hon fick en hag-kompis. Vi matchade ihop 

henne med ponnyn Sunny som också var en nykomling då och han lärde henne att det var okej att stanna i 

hagen i stället för att gå ut ur den. Äntligen kunde vi andas ut och “sparade” tid på att slippa laga alla dessa 

hagar som hon demolerat.   

Ifall om någon missat det så verkar Bounty ha ett kopiöst överflöd av saliv. Hon dreglar extremt mycket så man 

får nästan plocka fram regnrocken när man ska hantera henne. Vi undrar såklart vad detta dreglande beror på 

och veterinären har undersökt henne flera gånger för att försöka reda ut mysteriet men inte kunnat finna 

någon orsak. Man får nog bara helt enkelt acceptera hennes dreglande.  

Redan ifrån början när Bounty sattes in på lektionerna blev hon omåttligt populär både bland elever samt 

instruktörer. Hon är lättriden, har alltid en positiv inställning till arbete och har lätt för sig. Bounty går nu med 

på de allra flesta nivåer.  


