Hej Ann! KARLSKRONA DEMON!
Tack för den underbara dagen 11/9 i Ledja.
Om du visste vad du har gjort den dagen. Allt
du berättade och visade tog alla till sig. Alla
som var hos oss i Ledja har tänkt om, de flesta
har redan börjat att jobba med sina hästar på
det vis som du delade ut den stora dagen. Du
visade oss alla på ett så tydligt sätt, vi har alla
gått hem och börjat jobba på detta fantastiska
sätt. Ann du lärde oss något som är bra för
hästar och ägare vi kommer att må mycket
bättre. Alla vill att du kommer igen! Jag har
pratat med Eva och Arne Holm datumen vi
kom överens om gick bra 27-28/11. Eva tar
kontakt med dig.
De hästar du hade hos mig alla kommer den
27 vill ha en återkoppling därför tog vi alla
Lördagen den 27. Har redan innan vi ens har
fått ut anmälan och information! 20 stycken
har redan anmält sig. Hann knappt komma till
jobbet då kom Susanne med tre nya som ville
komma. Du ser det sprider sig, du förstår Ann
du är superbra!

Hej Ann-Christine!
Jag vill bara tacka för en superdag i lördags.
Det var mycket lärorikt. Och vilken underbar
människa Ann är, att hon bara orkar stå och
prata på det sättet så intressant.
Tack för att du bjöd in oss till detta.

Glada pigga Ann, du och Therese är välkomna
att bo hos Stig och mig. Var det inte Bullerbyn
du sa? Anna och jag är så glada för detta vi har
redan börjat skola in våra hästar med
Duallygrimman.
Jättetack Ann, vi ses snart igen det ser vi fram
emot.

Det som står ovanför gäller för oss samtliga
från Gränum. Vi har bestämt att till våren ska
vi arrangera en clinics med Ann i Gränum. Det
ska bli jättespännande.
Tack än en gång för en superdag !!!!
Hälsningar Camilla

Bamsekramar från Ann-Christine & Anna

DET ÄR JAG SOM SKA TACKA
UNDERBARA HÄSTÄGARE!! Ann

ALLA

