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Plötsligt förvandlades skogen till en färgsprakande målning, allt fler löv har 

förflyttat sig från trädgrenarna ner på marken och det prasslar så härligt när 

hästarna lunkar fram på vägarna. En och annan 

lerpöl bjuds det på också, så glöm inte att ta på er 

stövlarna till stallet! Hästarna har bytt ut sin 

glansiga sommarpäls till den där tjocka, mjuka 

vinterpälsen som man bara vill borra ner 

fingrarna i. Hösten är minst sagt här! 

 

På Lunk i kring har vi under hösten haft lite extra fokus på våra hästar. Vår 

fantastiska arbetskamrat Fylkir har efter många trogna år 

i verksamheten flyttat till ett nytt hem och fått en alldeles 

egen människa. Vi är helt övertygade om att han kommer 

att trivas där och tackar honom varmt för hans värdefulla 

tid hos oss.  

I ungefär samma stund kom en ny häst till oss. Det är 

kallblodstravaren Wigge som vi har på prov under en tid. 

Vi håller just nu på att lära känna honom och hoppas att 

han ska passa bra hos oss och därmed stanna kvar. 

Personalen och hästarna har under terminen utbildat 

sig genom företaget Dynamic riders. Träningen 

fokuserar på att vi ska bli ännu mer samstämmiga i våra 

signaler till hästarna och därmed göra det lättare för 

dem att förstå, göra rätt och skapa ett fint och säkert 

samarbete inför arbetet i verksamheten.   

 
  

 



 

Vi har också hunnit med inte bara en, utan två, temaveckor! Den första var 

tipspromenad till häst. Många spännande och kluriga frågor, om hästar såklart! 

Det senaste temat var en favorit i repris för många, 

nämligen ridtwister! Det gick ut på att snurrar 

twistersnurran och sen rida den ”färg-bana/utmaning” 

som snurran hamnade på.  

Se bara vilken mästare hästen 

Hrokur är på att balansera de 

gröna ärtpåsarna på huvudet! 

 

 

 

 

 

Förra veckan hade vi höstlovsridning och det var både nya och 

gamla ryttare och även syskon som kom och red hos oss,  

superkul! Vi kommer att ha ridning även på jullovet (v.1), 

inbjudan till denna kommer skickas ut på mail inom kort. 

Med höstens intåg blir dagarna allt kortare och mörkret faller på. Vi vill påminna 

våra ryttare och medföljande att ta på er reflexer inför ridturen. Det finns 

reflexvästar att låna i Kojan.  

 

 

 

  

 

 

 

Välkomna till oss för hästmys och en stund att bara vara  

 


