
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smeknamn: Bahir 

Född: 2004 

Färg: Fux 

Mankhöjd: 169 cm 

Ras: Polski kon szlachetny (Polskt halvblod) 

Roliga fakta: Bahir köptes in till ridskolan 2011. Han var väldigt välriden, väl omhändertagen och välutbildad när 

han kom till BRS. Det märktes och syntes att någon person varit mån om honom tidigare. Bahir är väl kanske 

den hästen som vi kan kalla för vår ”rosettplockare” i dressyren. Han gör i princip alltid bra ifrån sig på 

tävlingsbanan och väljer i regel att lyda ryttarens signaler. Med ridskoleryttare har han som mest tävlat upp 

t.o.m. LA:3 på regional nivå med flera placeringar. Han har också vunnit i LB på lokal nivå samt haft flera 

placeringar på samma nivå. Ibland när Bahir har varit i väg och tävlat på andra ställen än här på BRS, så tycker 

han att det är så roligt att vara iväg på lite äventyr så han gör allt och lite till för att inte gå in i trailern. Inte 

alltid lika roligt för dom som försöker lasta honom.  

På hopplektionerna hoppar Bahir glatt om han har en skicklig pilot som kan stötta honom. Han blir dock lite 

osäker när det kommer till terränghoppning – där kan minsta lilla nedhopp på två centimeter te sig som ett helt 

stup för honom. Men vad gör det när man får alla ryttare att känna sig som stjärnor för en dag på 

dressyrlektionerna?  

Bahir är en väldigt hungrig häst, han vaktar sin mat som om att det gällde hans liv och den hästen som råkar 

kika in i hans box när han äter får känna av Bahirs humör. Bahir äter allt som kan tänkas finnas på vägen ut till 

hagen och stoppar gärna upp dom andra hästarna vid utsläpp. Bahir har också en extremt tunn päls, han verkar 

aldrig vilja sätta någon vinterpäls utan har alltid kort, silkeslen päls. Detta ställer till det lite med skavsår av all 

utrustning så att han måste prepareras med ludd lite här och var. Men vad gör det när man har snyggast och 

blankast päls?  

Vi som jobbar med Bahir tycker trots hans finurliga upptåg och speciella behov att han är en riktig gentleman.  


