
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smeknamn: Megapixel 

Född: 2008 

Färg: Black (brungrå) 

Mankhöjd: 130 cm,  
maxad B-ponny 

Ras: Konik (polsk ponnyras)  

Roliga fakta: Megapixel köptes in till ridskolan år 2018. Det var nuvarande chefsinstruktör Bettan och 

ridläraren Amanda som åkte iväg en snöig vinterförmiddag för att titta på honom. Dom föll direkt för hans söta 

och busiga uppsyn. Han var pigg och kvick och man kunde föreställa sig honom svischa runt i ridhuset med alla 

våra små, söta ryttare på ridskolan.  

När Megapixel flyttade till ridskolan så blev han först väldigt ängslig. Han var oerhört försiktig om sig själv och 

var lite svår att förstå sig på. Megapixel är lite lurig eftersom han spelar rädd men egentligen är han en riktig 

tuffing. Vi har testat honom på våra miljöträningstillfällen och det har visat sig att han är helt orädd för både 

paraplyer och presenningar (som annars en hel del hästar vid åsyn av reagerar starkt på).  

Megapixel är en matglad liten ponny, till exempel gillar han yoghurt och müsli. Han är kung i hagen och flörtar 

med alla tjejer och de andra grabbarna får helt enkelt se upp. När han är i hagen är han som en liten vildhäst 

och låter sig bara klappas på när han känner för det. Megapixel verkar kunna känna av vilken energi som en 

person har och blir svårare att hantera om man till exempel är stressad, tar man det lugnt med honom så 

håller han sig också ganska lugn.  

Den senaste tiden så har Megapixel blivit riktigt populär och går med på de allra flesta nivåer. Han har varit 

med på ridskolans egna interna tävlingar i dressyr och faktiskt vunnit varje gång! En mycket bra start på 

karriären. Han har också varit med i Ponnycupen i dressyr. 

Visst är det lätt att hålla med om att vår lilla Mega P är söt som socker? 


