
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smeknamn: Boroka 

Född: 2007 

Färg: Fux 

Mankhöjd: 165 cm 

Ras: Ungerskt halvblod 

Roliga fakta: Boroka köptes in till ridskolan år 2016.  

Boroka är en vacker och snäll häst men som är osäker vid hantering i boxen. Hon trycker ibland in sig i hörnen 

på boxen när man ska mocka och vissa personer som inte känner henne så väl kan ha svårt att fånga henne 

eller lägga på henne täcket. Detta just för att hon är lättskrämd och kan då börja gå i cirklar runt i boxen. Vi som 

jobbar med Boroka har märkt att hon absolut inte låter någon man fånga henne i boxen. Ridskolans hovslagare 

(som är en man) till exempel kan aldrig fånga henne utan det måste någon av oss i personalen göra (alla vi som 

jobbar på BRS är ju i dagsläget kvinnor). Däremot så får hon ryttaren att känna sig trygg vid ridning. Hon är 

lydig, stabil och ger en fin ridkänsla. Hon är väl omtyckt av ridskolans elever.  Den enda gången hon kan bli lite 

förskräckt när man rider är vid möte utav vissa hästar. Då kan hon skygga till.   

Boroka är en ranghög häst som bestämmer över sina kompisar i hagen. Hon är också den som har absolut mest 

bråttom ut i hagen vid utsläpp samt den hästen som gnäggar först och högst vid fodringstider. På sommarbetet 

är hon väldigt reserverad mot människor och är svår att fånga in när det behövs.  

Boroka har än så länge startat Stockholms-cupen i både hoppning och dressyr, hon har gått KM i dressyr 

flertalet gånger med tre vinster i bagaget. Hon har dessutom tio placeringar på lokal nivå LB i dressyr. Hon har 

också deltagit i Ridskolehäst-mästerskapen i dressyr som går i LA. Boroka har startat både Pay and Jumps samt 

tävlat i hoppning på lokal nivå 95 cm med ridskoleryttare. Boroka är verkligen en häst som har visat sig ha hög 

utvecklingspotential sedan hon kom till oss.  


