
   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smeknamn: Flingan 

Född: 2008 

Färg: Fux med vit man 

och svans 

 

Mankhöjd: 140 cm,  
maxad C-ponny 

Ras: Haflinger 

Roliga fakta: Flyleaf, till vardags kallad för Flingan, köptes in till ridskolan år 2015. Det var nuvarande 

chefsinstruktör Bettan och stallchef Linda som åkte i väg och tittade på henne. De föll för hennes positiva 

inställning till arbete och tyckte att det var en rolig häst att rida på.  

Sedan Flingan flyttade till BRS så har hon startat i dressyr på lokal nivå upp t.o.m. LB med vinst och placering. 

Hon har även flertalet vinster på LC nivå. Flingan har också ingått i BRS allsvenska lag i division 3 i dressyr. I 

laget har hon varit ett utav de starkaste "korten" och ett stort bidrag till att laget lyckats ta sig till finalen. 

Flingan har också tävlat på lokal nivå i hoppning med ridskoleryttare upp t.o.m. LC med felfritt resultat. Hon 

har också varit med i Ponnycupen i både dressyr och hoppning.  

Flingan är otroligt charmig och gör allt för att få uppmärksamhet (eller mat). Hon drar sig inte för att driva folk 

till vansinne med sitt bankade i väggarna. När man ger henne den uppmärksamheten som hon vill ha står hon 

snällt och tittar sött med sina stora bruna ögon under sin tjocka, yviga pannlugg med spetsade öron och 

förväntar sig att hon ska bli bjuden på något gott. Hon älskar att bli ompysslad och när elever pillar med henne 

står hon så stilla och lugnt och bara njuter av att få den uppmärksamheten som hon tycker att hon förtjänar. 

Flingan har energi så att det skulle räcka till 10 hästar till, minst.  

Flingan är busig och expert på att rymma. Hon rymmer då och då ifrån hagen, hon rymmer genom stallgången 

vid utsläpp och hon rymmer ibland i ridhuset när ryttaren glömmer bort att korta tyglarna. Vi som jobbar med 

Flingan tycker att hon är knasig, lite klantig, burdus, extremt tålamodsprövande men också alldeles underbart 

söt. 


