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Brev från Viktors förra ägare

Hej !

Vad kul att Wiktor har det bra. Wiktor var en fantastisk barn ponny som har lärt mig otroligt mycket.

Han är en fin hopp och dressyr ponny. Tävlade upp till LB och på hemmaplan hoppade jag LA lätt som en plätt, han hoppar som bäst 
hemma, han är helt otittig och hoppar allt. Och älskar sitt hem och kompisar. Startade även en fälttävlan och han var otroligt duktig 
och kom tvåa.

Både han och jag har utvecklades genom tiden. Även fast han kan se lite sur ut ibland så är han ändå jätte snäll. Även min lillasyster 
på 6 år kunde galoppera på honom och fick ha honom på ett litet ridläger. Wiktor är pigg och glad och kan ridas ut själv eller i grupp 
och han är alltid snäll. Han tycker att hovslagare kan vara lite läskiga men om man tar det lugnt och försiktigt och med lite godis så 
går det bra.

Han kan gå på bete utan problem och han har aldrig varit sjuk eller skadad. Han kan äta i princip hur mycket som helst utan att bli 
tjock. Han älskar mat.

Han kan vara väldigt känslig på bakbenen när man sätter på bakskydd eller lindar honom. Men om man tar det försiktigt och lugnt så 
löser det sig också. Det går bra att raka och spola honom. Wiktor är en känslig ponny, ny människor kan göra honom väldigt 
misstänksam och även nya saker som händer. 

Jag kommer aldrig glömma hur underbar och speciell ponny han var men nu går jag vidare på D ponny men jag kan gärna åka och 
hälsa på honom♥️

/ Isabel, min mamma mailade er igår.







Skickat från min iPhone

Anneli Löfberg <anneli.lofberg@gmail.com> 2 augusti 2017 07:25
Till: STERK Ridskola <sterk.ridskola@telia.com>

Stavas det med V eller W ??


