
   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smeknamn: Marvin 

Född: 2008 

Färg: Skimmel 

Mankhöjd: 144 cm, D-ponny 

Ras: Connemara 

Roliga fakta: Marvin köptes in till ridskolan år 2013. Det var nuvarande verksamhetschef Linda, ridskolechef 

Linda samt chefsinstruktör Bettan som åkte till Katrineholm och tittade på honom. Trots hans ringa ålder 

kunde de se på en gång att Marvin skulle passa utmärkt som lektionshäst och se så rätt de hade! Han var ju 

snäll som en ängel redan då. 

Marvin är en väldigt vänlig men lite ängslig häst. Han har en mjuk personlighet och vill aldrig göra fel. Han kan 

bli stressad när man ska borsta hans ben och speciellt på hans vänstra bakben. Varför vet vi inte men om man 

har lite tålamod och pratar lugnt med honom kan han ibland slappna av och tillåta pysslet. För övrigt är han 

lugn att borsta och gosa med.  

Marvin passar bra på alla nivåer. Han är populär hos de mindre rutinerade eleverna därför att han är så lydig. 

Han är mästare på galoppfattningar och gör det lugnt och försiktigt när man ber honom. Han är även populär 

hos de mer rutinerade eleverna eftersom han är lagom pigg, han är aldrig för långsam men han skulle aldrig 

heller få för sig att sticka iväg.  

Ibland kan Marvin bli lite osäker när det kommer till banhoppning och behöver stöd av sin ryttare för att våga 

ta i. Han gillar terränghoppning bättre och i skogen är han en riktig klippa som tar sig fram överallt utan att 

tveka.  

Marvin har en liten tävlingskarriär bakom sig här hos oss på BRS med ridskoleryttare. Han har gjort ett par 

starter i dressyr upp tom LB på lokal nivå. Han har en fin uppsyn så han gör sig bra på tävlingsbanan och med 

en väl inriden ryttare skulle han med stor sannolikhet kunna prestera riktigt bra resultat i framtiden. 


