
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smeknamn: Humle 

Född: 2007 

Färg: Brun 

Mankhöjd: 140 cm, maxad C-ponny 

Ras: Importerad ifrån Irland 

Roliga fakta: Humle köptes in till ridskolan år 2018. Nuvarande stallchef Linda provred honom. Hon hann rida 

ungefär ett varv i ridhuset innan hon sa “Den här blir jättebra”. Ett snabbt och smart beslut. Humle byttes 

därför in mot vår tidigare ridskoleponny Anells Miracle. De dåvarande ägarna till Humle letade efter en lite 

vildare och snabbare tävlingsponny medan ridskolan sökte efter en stadig, trygg och snäll lektionsponny. Bytet 

kunde inte ha blivit mer givet då de båda ponnys passade in perfekt på de givna önskemålen. Innan Humle blev 

privat ponny så hade han jobbat på en annan ridskola som ligger i Uppsala. Detta var såklart fördelaktigt för 

oss eftersom han sen tidigare är van vid många ryttarbyten och att gå flera lektioner om dagen. Detta gjorde 

att han snabbt kunde sättas in på lektion och han blev genast väldigt populär. Speciellt populär är han med de 

allra nyaste eleverna. Han är lydig, inte så snabb och lätt att stanna och svänga.  

Humle har en ganska gedigen tävlingskarriär bakom sig. Innan han kom till ridskolan så har han gjort massvis 

av starter i hoppning. Han har tävlat upp t.o.m. LC (80 cm) på lokal nivå med en hel del felfria resultat. Han har 

även startat dressyr i LC på lokal nivå. Med ridskoleryttare har han tävlat på lokal nivå i hoppning LE+ (65 cm) 

med felfritt resultat samt varit med i Ponnycupen hoppning. 

Humle är en väldigt snäll häst på alla sätt och vis. Han är snäll att göra i ordning och han är snäll att rida på. Vi 

som jobbar med Humle tror att han har framtiden för sig. Med lite mer energi blir han riktigt fin och på hugget, 

men han behöver bli motiverad och inspirerad – annars gör han inte mer än vad han behöver.  


