En nybliven Exmoorägare

"En dag i februari nu i år stannade ögonen upp lite extra länge när jag i skrollade efter
en ny häst på siten Hästnet. Jag vet egentligen inte vad jag letade efter eller vilket
användningsområde som jag skulle fortsätta med..
Fjolåret hade vart väldigt ledsamt då jag den 17 juli fick ta det svåraste beslutet alla
hästägare måste ta någon gång. Att låta avliva sin häst, en välstammad shetland med
svår eksem som förvärrades varje år. Trots lång utredning på Ale djurklinik och alla
möjliga hjälpinsatser svarade inte Attityd på behandlingen.
Min projekt Torihäst Lupik som tidigare hade haft karriär inom voltige upp till SM,
lärde mig allt och lite till. Han var skarp, listig och slet sej ofta. Lupik gick senare tid
lös i trädgården och barnen kunde rida och känna sig trygg med honom. 26 år gammal
blev han och 2 år tidigare ställdes han ut på Uddetorp med fina ord. Det tar många år att
lära känna sin häst å få den där speciella kontakten och kunna lita på hästen kring barnen.
Men denna gång ville jag kunna slappna av direkt med nytillskottet. Med flera småbarn
och delvis svårt att få till egen barnfri träning tillräckligt ofta för att kunna träna för att

börja ta upp dressyr och hoppintresset igen så väcktes intresset avel. Shetlandsponnyn
jag hade kvar hade vart på foder och det var dax även för honom att komma hem igen
och få en ny lekfull hingstkompis.
Jag behövde något som var lagom, inte för stor men gärna lite större än A-ponny.
-

En ponny med lite mer utmaning
En ponny med utstrålning och styrka.
En ras med starka hovar.
En tålig frisk ras.

Annonsen med en godkänd exmoor-hingst som var av grov karaktär i mellanformat
gjorde mej mycket nyfiken. Jag kunde inte sova vissa nätter jag var fullständigt bestört
i denna fina kille. Känslan när man ser en annons och det känns rätt. Den är min, den
vill jag ha!
Ganska så snart hälsade vi på Cody Wern Norton i Linköping på stuteri Olympus.
Han var som förväntat mycket vacker, ståtlig med mycket egen motor och stort fint steg.
Han kändes som en häst i b-ponny format. Jag bestämde mig ganska direkt att att han
skulle bli vår familjemedlem och söndag 31 mars hämtade vi hem killen, i ett blåsigt
kyligt
väder.
På hemmaplan installerade han sig fort och efter några dagar släpptes han ihop med
stallets andra hingst. Detta slutade tyvärr illa med bog och läppskador som fick sys akut.
Det blev fort våldsamt från den andra ponnyn.
En tuff start med lite bakslag. Men idag mår Norton bra.
Inom några få veckor släpps han på större naturbeteshagar på stora arealer i Fullestad,
Vårgårda.
Här väntar han på nya exmoordamer för att bredda exmoorpopulationen, vilket känns
som en viktig givande insats för att fortsätta öka antalet i Sverige.
Inkörning är påbörjad, jag låter var sak ta sin tid vi behöver inte stressa Norton har också
fått en transport så han lätt kan förflytta sig till ston vid behov.
Även min man tycks han blivit intresserad av ett viktigt faktum - att motverka
utrotningshotning
Han kommer detta året skänka 5% per faktura till exmoorponnysällskapet.
Det kommer bli ett givande år med nya hästägare att möta, vilket jag verkligen ser
framemot!
Mvh Linnea Lindberg, stolt ny Exmoor-ägare"

