MIN AHA UPPLEVELSE!
Ordnade en kurs med Ann i januari då jag
hade med mej mitt 10-åriga sto Hind som
jag fick göra en Join-Up med, vilket var
bland det häftigast jag gjort, då...
Men för en vecka sedan skulle
hovslagaren komma till gården. Han skulle
då även verka mitt 2-åriga föl Frenja som
går i en flock på granngården som ligger ca
500 meter bort, jag gick för att hämta
henne satte på grimma och grimskaft.

Så jag skickade iväg henne några varv
först åt det ena hållet sen åt det andra
hållet därefter bjöd jag in henne, då kunde
jag höra Ann: ”andas Karin, glöm inte att
andas", och med sänkt huvud kom hon
fram till mig. Jag vänder mig om och
klappar henne i pannan sen gick
jag några steg och Frenja följer efter, detta
upprepade jag två gånger till innan jag tog
tag i grimskaftet. Nu skulle jag gå de 500
metrarna till en väntande hovis, åter igen
kunde jag höra Ann " gå som du är på väg
till affären", jag gick och med mej hade jag
en lugn unghäst...
Det går inte att beskriva den känslan med
ord detta var det häftigast jag varit med
om.
TACK Ann!
Kram Karin, Hind och Frenja

Frenja har inte varit utanför deras grindar
sen hon dit kom för ett år sedan. När vi,
min vän Hanna o jag stängde grinden
bakom henne blev hon orolig och gjorde
ett ryck och jag tappade taget OCH NU
hade jag en lös häst på vägen, INTE KUL
även om det bara är en grusväg...
Frenja blev rejält stressad utav grimskaftet
som for mellan hennes ben och utav en
flock unghingstar som sprang i en hage
intill vägen. Efter en liten stund fick jag in
henne i en tom hage bredvid men jag kom
inte nära henne, eftersom hon va så
stressad, då sa jag till Hanna "ska jag pröva
att göra en Join-Up, jag har ju inget att
förlora".

