
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Född: 2012 

Färg: Mörkbrun 

Mankhöjd: 140 cm, maxad C-ponny 

Ras: Korsning mellan irländsk ridponny och tinker 

Roliga fakta: Chick Flick köptes in till ridskolan år 2017. Det var ridläraren Helena som provred henne och då 

kändes hon direkt som en väldigt snäll, lydig, energisk och trygg ponny. Alla var medvetna om att hon var 

ganska outbildad (och ung) men dessa fina egenskaper gjorde ändå att vi ville ha henne till ridskolan. Unga 

ponnys med dessa fördelaktigheter växer inte på träd så det gäller att haffa dom när dom dyker upp. Sen 

såklart så är hon ju oerhört söt. Ridskolans verksamhetschef tycker att hon är den absolut sötaste ponnyn av 

dom alla! Hon har en fin mustasch fram på mulen som kan konsten att krulla ihop sig som om att hon var en 

fransman.   

Det uppstod problem när vi skulle välja ett smeknamn till Chick Flick. Det var många förslag uppe på tapeten 

som t.ex.: Flickan, Chicken och Chicka. Men vi kunde inte enas och inget verkade falla sig helt naturligt så hon 

fick helt enkelt bli utan smeknamn.  

Rastypiskt för rasen tinker, som Chick Flick är en korsning utav, är deras hårbeklädnad. De har bl.a väldigt 

mycket hovskägg. Detta är något som vi har valt att klippa bort på Chick Flick (med livet som insats) pga. att 

hennes hygien ska förbättras (ohyra bosätter sig gärna i all päls) och att hon blir betydligt mer lättskött.  

När vi började sätta in Chick Flick på lektioner så upptäckte vi efter ett tag att hon blev stressad vid 

uppsittnings-momentet. Detta har vi därför fått träna på och idag står hon väldigt stilla och snällt. Chick Flick 

har verkligen anpassat sig väl till ridskolelivet och går nu även med våra allra nyaste elever då och då.  

Chick Flick har hunnit få sig en liten tävlingskarriär också. Hon har varit med på både Pay and Jump och Pay and 

Ride samt startat i hoppning på lokal nivå LD som motsvarar 70 cm.  


