
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smeknamn: Jazz 

Född: 2006 

Färg: Skimmel 

Mankhöjd: 148 cm, maxad D-ponny 

Ras: Ridponny, importerad ifrån Irland 

Roliga fakta: Jazz köptes in till ridskolan år 2012. Det var BRS nuvarande stallchef Linda som var iväg och 

provred henne. Då visade Jazz sig från sin bästa sida, hoppade glatt och var helt orädd. Så hon var ett givet val 

till ridskolan! Jazz var ganska så pigg och lite ängslig när hon först kom hit till BRS men det gick över ganska så 

snabbt. Hon ”la in handbromsen” efter ett kort tag och anpassade sig väl till verksamheten. Jazz är en väldigt 

snäll ponny som gör sig mest populär hos de elever som är lite försiktiga av sig. Hon rör sig långsamt och med 

små steg vilket gör att det blir behagligt att rida på henne när man tränar upp sin balans. Jazz är också väldigt 

snäll i boxen vilket gör att hon är lätt för barnen att själva lära sig att borsta på och att göra i ordning. 

Jazz har med tiden blivit lite mer försiktig av sig vid hoppning, hon blir ibland förskräckt när ryttaren inte är helt 

följsam över hindren och kanske råkar rycka henne i munnen. När det händer vill hon helst inte hoppa något 

mer sen så därför är det bättre att rida henne på bettlöst träns vid hoppning. Jazz har ingen direkt 

tävlingskarriär än men har deltagit i Ponnycupen hoppning samt på ridskolans egna interna tävlingar i 

hoppning. 

Jazz är trygg och pålitlig i alla lägen, hon busar väldigt sällan och har nästan aldrig bråttom. Hon ställer aldrig till 

med något besvär eller blir envis utan hon gör sitt jobb i sitt eget tempo. Vi skulle vilja påstå att Jazz är den 

”säkraste” ponnyn på ridskolan. Så om du eller ditt barn är lite osäker på hur man ska hantera en häst kan det 

vara ett tips att välja Jazz i början. Hon kommer att ge er det självförtroendet som ni behöver för att sedan ta 

er an de lite mer envisa individerna.  


