
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Född: 2005 

Färg: Fux 

Mankhöjd: 163 cm 

Ras: KWPN  
(Holländskt varmblod) 
 
Roliga fakta: Aida köptes in till ridskolan år 2011 på postorder, d.v.s. att hon var osedd. Man läste hennes 

annons, såg en bild på henne och sen slog man till. När hon anlände så var hon, till allas förskräckelse, inåt-tåad 

som få vilket gör att hon biljarderar (svänger med den nedre delen av frambenen utåt) när hon rör sig. Detta 

kan göra så att hästen får onödiga förslitningsskador. Men sen visade det sig trots allt att hon passade perfekt 

in i verksamheten. Aida har visat sig vara en klippa på tävlingsbanan. Hon har varit med och tävlat mycket på 

ridskolans egna interna tävlingar och hoppat stadigt upp till 1 m banor. Hon har också under årens lopp 

kammat hem segern två gånger på ridskolans KM (klubbmästerskap) i hoppning. Aida har även startat LB 

dressyr på lokal nivå med ridskoleryttare. 

Aida älskar människor. Man kan omöjligt gå in i hennes box utan att hon sträcker fram huvudet och lägger det 

lite på sned, allt för att man ska förstå att det är under ganascherna som hon helst vill bli kliad. Det tar alltid 

längst tid att mocka åt Aida, dels är hon en riktig lortgris (bajsar överallt) men det är nästintill helt omöjligt att 

man inte stannar upp i mockandet och istället börjar mysa med henne en stund.  

Aida är också expert på att sparka sönder sina boxväggar. Detta var inte så uppskattat av varken hennes 

stackars boxgranne och inte heller utav personalen som ständigt behövde laga väggen. Därför fick hon under 

VT-18 en stor svart vägg som avskärmar henne helt från sin boxgranne. Man kan tycka att det ser ut som om 

att hon står i skamvrån, men Aida själv verkar vara helt tillfreds med sin nya inredning och njuter i fulla drag av 

att ingen annan häst kan störa henne med att blicka in i hennes privata bostad.  

Trots att Aida har lite storhetsvansinne gentemot sina häst-kamrater så är vi alla överens om att hon är 

världens goaste häst med stallets sötaste, minsta, oemotståndligaste och pussvänligaste mule.  


