
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smeknamn: Sunny 

Född: 2011  

Färg: Skimmel 

Mankhöjd: 146 cm, D-ponny 

Ras: Connemara 

Roliga fakta: Sunny köptes in till ridskolan år 2017. Han är importerad hit till Sverige ifrån Irland.  

Sunny har vi lärt känna som en lite försiktigt och ängslig kille. Han är tittig på det mesta och reagerar på 

förändringar på marken eller på väggar. Han är också rädd om sig när man kommer snabbt bakifrån och flyr 

helst iväg då. Dock så är det ganska så svårt att förutse när Sunny ska bli rädd - ibland är han rädd för krubban i 

boxen en liten stund för att i nästa stund äta ur den, ibland är han till och med rädd för hösilaget som ligger i 

boxen på marken och ibland är han misstänksam över pälsen som hamnar på marken bredvid honom när han 

blir borstad. Så det är lite olika saker i Sunnys värld som i hans huvud verkar skräckinjagande men som för oss 

andra inte är något konstigt alls.  

Sunny var väldigt som man säger “grön” när han kom hit. Det betyder att han inte var så väl utbildad. Han 

köptes in ung och uppfattades då som en individ med hög ridbarhet. Han är mycket lättlärd och positiv till 

arbete. 

Sunny är en snygg ponny, han rör sig väldigt bra och har bra mekanik. Han hoppar trevligt och har framtiden 

för sig. Hittills har han startat lokal tävling upp t.o.m. LD nivå med ridskoleryttare, det motsvarar 80 cm. Han 

har också varit med på Pay and Ride och Pay and Jump. Han är populär på alla nivåer men går främst med lite 

mer rutinerade ryttare än så länge. Dom som gillar känsliga individer brukar falla för honom. Han uppvisar stor 

potential bakom hans lite förvirrade inställning till livet. Vi ser fram emot att följa hans fortsatta karriär här hos 

oss! 


