Änges Kristina Lundén

Idunnmedlemmar på gårdsresa
till norra Island oktober 2012
Likt ett trolskt smycke stiger Island ur dimman
som hänger tung över de svarta
bergskammarna. Ett smärtsamt vackert
fyrverkeri av glödande höstfärger i alla nyanser
av gult, rött och brunt kryper upp för
fjällsluttningarna när vår buss styr kosan norrut
från Reykjavik. Vår researrangör Brita Panzar
håller oss alla på gott humör med isländska
lakritskarameller och bananer under veckan i
buss i den vackra dalgången vid Skagafjördurs
stränder
Vi är ett glatt gäng på 28 avelsintresserade svenskar från Kiruna i norr till Höllviken i söder
som får förmånen att besöka några av de mest legendariska avelsgårdarna på norra Island.
Namn som Flugumyri, Saudarkroki, Holum, Vatnsleysa och Varmilaek känner vi igen från
stamtavlorna där hemma. För några av oss blir det ett kärt återseende då vi förra hösten
gjorde motsvarande resa på södra delen av ön, för andra var det första resan och nya
trevliga bekantskaper gjordes.
Efter övernattning i Borganes gjorde vi vårt första gårdsbesök på Hrafnkellsstödum. Här
håller man ca 200 hästar på 800ha och främsta inriktning är försäljning och export av
ridhästar till ffa Tyskland men även en hel del till Sverige. I en hage hälsar vi på ett tjugotal
dräktiga treårsston som alla väntar på att exporteras till Sverige i oktober. Man har stor
färgrikedom i sina flockar och den egna hingsten bär ett splashanlag.
Efter ca tre timmar i buss på dimmiga vägar välkomnas vi till gården
Flugumyri II av Pall Bjarki Palsson med fru Anna Sigurdardottir och fem barn (som alla
rider). Här håller man ca: 90 hästar varav 12 1-klass ston som går i avel. Det föds 10-12 föl
om året. Enligt Pall så räcker det inte idag med "bara" 1-klass ston, det måste vara riktigt bra
1- klassbedömning om du skall nå framgång i din avel. På gården finns 12 hingstar mellan
1 - 22 år där Kormákur frá Flugumýri är nestorn.
I den härliga stoflocken får vi äran att hälsa på det legendariska avelsstoet Sif frá Flugumýri med
8.63 i ridegenskaper. Sif är e. Kormákur u.
Sandra frá Flugumýri.

Sif vid sin bedömning i Saudarkroki
2001 (ext 8.05, rideg.8.63)

Seidur frá Flugumýri II (ext 8.59, rid 8.76;tot.8.69) är en av gårdens mest använda
avelshingstar idag, han är e. Klettur frá Hvammi och u. Sif.
Man visar hingstarna så tidigt som möjligt men har inte för bråttom att avelsbedöma sina
ston. Detta är en filosofi vi får höra på flera av de gårdar vi besöker. Man menar att
hingstarna är starka tidigare än stona då de leker och rör sig mycket mer under uppväxten.
Det är också intressant att se hingstens naturliga talanger och inte så mycket resultatet av
lång träning då en hingst med sin större avkomma påverkar aveln i högre grad än ett sto.
På Flugumýri betäcker man endast med hingstar som är bedömda och som visat sin
kapacitet och använder sig inte av unga BLUP- hingstar. Man säljer inga unga ston eller
hingstar innan man sett hur de utvecklats. Man säljer ca tio hästar per år ffa inom Island.
Flugumýri har valt att inte använda Orri i sin avel utan söker 5-gångare med hög bedömning
på tölt och trav.
En liten kuriosa; Jag berättade för Pall Bjarki att jag har ägt ett sto efter Kormákur vid namn
Pálina frá Dýrfinnustödum född 1996. Pall mindes Pálina väl då hon var döpt efter honom.
Saudarkroki – ridmästare Thorarinn Eymundsson "Toti"
Här hos Toti träffar vi också Inga och Ingar Jensen från Prästgården
utanför Karlstad.
Toti är en av Islands fem ridmästare (varav fyra är i livet). Han jobbar på
Holar som ridlärare sen 10 år tillbaka. Han gjorde mästarprovet på Kraftur
frá Bringu år 2007 och vid VM i Holland red han Kraftur till seger i
femgångsfinalen. Toti är född och uppvuxen på Sauerbae utanför
Saudarkroki. Han har nyligen byggt ett eget träningsstall på Saudarkrokis
stallområde där han har 21 hästar i träning. Bland dem finns Inga och
Ingar Jensens Prestbae-hästar som är välbekanta för oss Idunn-medlemmar genom
gårdsbesöket på Prästgården utanför Karlstad förra hösten.
Vid LM 2011 visade Toti Þora frá Prestbae som belönades
med 10 för pass. Þora är u. Þoka frá Holum som i år
föräras Glettatrofén, den finaste utmärkelsen ett sto kan få i
avelssammanhang. Stort grattis till Þokas ägare, Inga och
Ingar Jensen!
I stallet står Þoras syster Þrönn frá Prestbae, ett vackert
skimmelsto som blivit bedömd till ext 8.31, rid. 8.43 tot 8.31.
Hon är till salu kan jag tipsa intresserade läsare. Toti pratar
mycket bra svenska och berättar underhållande om när han
red in sin första häst som 11- åring. Han tycker fortfarande
att inridning och arbetet med den unga hästen är det
roligaste och mest givande i arbetet som tränare. Toti
tränar ffa hästar för avelsvisning, han håller kurser i
Tyskland och Sverige ( i Karlstad hos Inga och Ingar) sen
7-8 år tillbaks.
Den vackra Þoka frá Holum
ext.8.64,rid 8.64 vid Landsmot 2002

Toti har sina unghästar på bete på Sauerbae och tar även emot andras hästar för
inackodering i flocken. ”Låt hästarna vara hästar” - säger Toti, ”om de får gå ute i stora
flockar så blir de glada hästar”. Han har själv sina tävlingshästar ute på natten i flock för att
de skall få lära känna varandra så det inte blir bråk vid resa till tävling t ex. Hästarna i träning
utfodras 3 ggr per dag. De får mineraler och fiskleverolja som är bra för musklernas
utveckling.

Toti har tre klass 1- ston i avel, hellre några få ston men de skall vara bedömda och riktigt
bra. De behöver inte vara tävlade men som ryttare skall man ha känt att det lilla extra finns
där. Toti föredrar femgångare med bra bakbensaktion och han tittar inte bara på siffrorna i
avelsbedömningen vid val av hingst utan han vill se hästen och bilda sig en uppfattning,
”man skall tycka att det ska bli spännande att rida honom” säger han.
Toti jobbade åt Siggi Saem på Holtsmula en period, av honom fick han lära sig att för att
försöka bedöma om en häst kommer att bli talangfull kan man titta på fölet första veckan sen
skall man inte titta på det igen inte förrän det är fyra år. Däremellan gör det inte sig själv
rättvisa och växer ojämnt.
Enligt Toti så är det allt fler avlare som börjar ifrågasätta tidig visning, få är färdiga som 4åringar. En 5-gångare behöver tid på sig för att få separerade gångarter. Toti tar emot hästar
på inackodering 300 kr/ mån sommarhalvår och 700 kr/mån vinterhalvår för ston och
valacker, lite högre för hingstar. Föl går vid sidan av stoet gratis till januari. Inridning/ träning
4000kr /mån. Rider in unghästar under okt-nov, de får sen en paus i december. Börjar sedan
träna dem under våren när de blir 4 år. Han tar med dem som löshästar uppe på fjället under
sommarens långritter för att bygga kondition utan belastning. Sen sätts de i träning igen till
hösten för att visas som 5-åringar. Islänningar rider sina hästar mindre än vi normalt gör i
Sverige enligt Toti, 3-4 ggr i veckan och 30 min åt gången. Mer än så skall man inte rida för
att det ska bli effektiv träning. ”Svenskarna rider glädjen ur sina hästar” säger Toti.
Mättade på intryck och lite klokare far vi till hotellet i Varmahlid för en god middag och en
skön säng.

Holar

Vaknar tidigt på hotell Varmahlid, svenska klockan kvar i kroppen. Idag är det mulet och
regnet hänger i luften, ruggigt blåsigt.
Vattnet luktar ruttet ägg och landskapet är helt ödsligt, endast Hrafn (korpen) häver sin
stämma. Idag blir det en höjdardag, fm på Holar med avelsclinic, lunch där i deras
skolmatsal, sedan Thufur och Hof. Tidig kväll bad i Hofsós havsbassänger. Nu frukost med
ett snapsglas fiskleverolja som entre.

Vi hälsas välkomna till anrika Holar av chefen för
hästutbildningarna, Vikingur Gunnarsson.
Hästutbildningen har två grenar. Ett program börjar med två år
akademiska studier på högskolan i Hvanneyri med ett avslutande år
på Holar, då blir man tex avelsrådgivare eller forskare. Forskningen
bedrivs i samarbete med andra universitet t ex Lisa Andersson från
SLU vid Uppsala universitet som forskar på ”passgenen” kommer
över i november för fältstudier på Holar. Även BLUP-ens fader
Thorvaldur Arnason gästar Holar regelbundet.
Största programmet är dock treåriga hästtränarutbildningen där man
kan välja inriktning till ridlärare. Man läser grunderna i vetenskaplig
metod men tyngdpunkten ligger på praktisk träning. Utbildningen ger en bachelors degree
(kandidatexamen).
I år har man 75 studenter av tolv nationaliteter. En mycket internationell utbildning således
som är viktig för Island, turismen är andra stora inkomstkällan för landet och hästturismen
spelar en stor roll. Utländska elever som gått på Holar blir goda ambassadörer i sina
hemländer.
All undervisning sker på isländska men språket blir inget problem då man har mycket
målmedvetna studenter som ofta har jobbat på någon hästgård på Island innan de söker till
Holar. 90% av eleverna som utexamineras jobbar heltid som professionella hästtränare och
ridlärare efteråt.
Majoriteten är kvinnor på drygt 20 år. Det krävs gymnasieexamen eller 25:4
(arbetslivserfarenhet) och godkänt ridprov för att bli antagen. Man tar in ca 50% av de
sökande och urvalet garanterar att man når sina mål med utbildningen. Man tar in 20-25 nya
elever/år. Man tar inte ut terminsavgifter då man är ett statligt universitet, endast en mindre
administrativ avgift på 50.000iskr. Eleverna måste dock ha en till två egna hästar med sig
och de stallas upp på Holar till en kostnad av 33.000 iskr/mån. Kostnad för boende och mat
tillkommer också och det finns internatboende på skolan. Många elever lånar hästar av de
isländska gårdar som de jobbat på innan utbildningen för att slippa köpa.
Vi får se en grupp andraårselever som jobbar på
ovalbanan med att bygga kondition och styrka på
passhästar. Övningen heter V180 då man vill få upp
hjärtfrekvensen till 180 slag/ min. Inne i lilla ridhuset ser vi
en grupp tredjeårselever som börjat rida in sina
unghästar, de skall rida in och träna en femgångshäst
under sitt sista år som de sedan skall avlägga sitt
examensprov på under våren. De skall tränas för
avelsvisning och hästen skall vara 5-6 år när den visas.
Till jul avlägger eleverna en provexamen för att se om
hästen kommer att hålla hela vägen till slutprov, här finns
möjlighet att byta till sin reservhäst som tränas parallellt.
Hästen skall klara att tävla i A-klass. Vid slutprovet har
man 14 minuter på sig att visa tölt, trav, galopp i två
tempon och pass. Hästen skall sluta och börja i lugn
koncentration.
Huvudridlärare på Holar är norskan Mette Manseth.
Man måste bygga upp styrka och uthållighet innan
man börjar jobba med gångarterna är hennes filosofi.

Just nu jobbar man med ett projekt där flera länder deltar, en ridmärkesserie i fem nivåer
som man kan jobba efter t.ex på ridgymnasier. Detta för att eleverna skall komma med
ungefär samma förutsättningar till Holar. Märkesprogrammet har använts ca 10 år på Island
med stor framgång och man översätter nu materialet till flera språk samt utbildar
examinatorer.
Man har 40-50 skolhästar till elevernas utbildning, ”våra professorer” kallar man dem.
Eleverna måste först lära sig av en erfaren häst innan de själva kan utbilda en unghäst.
Holar säljer ibland hästar som inte håller måttet som elevhästar eller för att man behöver få
in pengar för att finansiera sin verksamhet. Nyligen såldes det fantastiska stoet Þhrift frá
Holúm för 20 miljoner islkr (motsvarar ca 1,1 miljoner sekr) till företaget Hofströnd ehf. Man
betalar 2-30 miljoner islkr för 1-klass ston idag på Island.

Þrift frà Hólum med Mette Mannseth
i sadeln vann sin stoklass på Landsmót 2012.

Man har ca. 250 hästar på Hólar under läsåret. I nya stallet finns plats för 188 hästar, det är
byggt och sponsrat av fiskindustrin i Saudarkroki. Skolhästarna är 7 - 20 år. Hästarna är våra
professorer och nyckeln till en bra utbildning är goda skolhästar säger Vikingur. De får
pension vid 25 års ålder. Majoriteten är uppfödda på Holar. Varje häst kan vara urusel eller
helt fantastisk beroende på ryttaren och deras kommunikation. Bra balans, bra sits och
känsla för takt är A och O säger Vikingur. Man klipper inte sina skolridhästar om inte de har
alltför tjock päls, tränare som rider en del i ridhus har börjat klippa sina hästar på hals och
buk. Island har varmare stall än vi har i Sverige så svettiga hästar torkar. Eftersom man har
så blåsigt på Island och man vill kunna ha hästarna ute på dagen spar man deras päls.
Hästar klarar kyla men om de är rakade står de inte emot den hårda vinden som kyler allt för
mycket. Man har snabba växlingar i vädret, det regnar mer på södra Island, hästen är våt
hela tiden. På norra Island har man kallare men torrare, så där får man stödutfodra mer. Det
är lag på Island att hästarna skall ha vindskydd men de behöver inte vara byggda det kan
vara naturliga som skog, utskjutande klippor etc. Man har forskat på Holar hur hästarna
använder vindskydd och resultaten visar att de använder dem vår och höst men ej vintertid
när snöstormarna viner. Storleken på hästarna har ökat men det påverkar inte deras
möjligheter att klara klimatet som en del tror, 1950 var medelmankhöjden 125 cm och idag
140 cm. Bättre utfodring under tillväxtperioden är förklaringen till det. Ensilage
revolutionerade hästhållningen på Island. För 25 år sen stödutfodrade man inte alls i
dalgången runt Skagafjördur enl. Vikingur.
Enligt Vikingur finns två utfodringskategorier; dräktiga/digivande ston och växande unghästar
kan utfodras med fri tillgång till hösilage + vitaminer + mineraler. Vuxna hästar skall man

hålla borta från mat, inget ensilage alls (om de har tillgång till bete) men mineraler+
vitaminer. Att det är så stor skillnad mellan unga och vuxna hästar är unikt för islandshästen.
Det är svårt att hålla vuxna hästar som inte jobbar i lagom hull.
Man började avla här 1950, från början var tanken ett nationellt stuteri, nu avlar man endast
för att förse skolan med ridhästar. Man har ”släktforskat” på hästarna på Holar, man köpte in
100 ston från gårdar i närområdet när man började med aveln, idag härstammar alla de
hästar man har på Holar endast från ett av dem, Þra frá Holum , en dotter till ett Kolkuossto
och en Kirkjubaehingst. Hon är för övrigt mamma till Þoka frá Holum som nämnts ovan i
texten.
Avelsbedömningsclinic med Vikingur
Vikingur visar en 3-årig hingst ur Holars avel, Flugnir frá Holum, som skall bedömas nästa
år som fyraåring. e. Kjarni frá Audsholtshjaleigu u. Þilja fra Holum. Han visar hur en
avelsdomare jobbar systematiskt och vad man tittar på. Utifrån sin erfarenhet som
avelsdomare bedömer han att Flugnir bör få ca: 8,40 för exteriören.

Flugnir och Vikingur

Vi åker vidare till Thufur
Här träffar vi Mette Manseth och Gisli Gislason som äger gården sen 2003. Gisli kommer
från den legendariska gården Hofsstadir i Borgarfjördur som är känd för sina vita hästar och
hingsten Gaski frá Hofsstödum.
2011 byggdes nytt stall och ridhus på Thufur. Nu i oktober tar man in många unghästar som
skall ridas in och tränas för visning. Man har ca 50 hästar på gården Thufur som fö inte ska
förväxlas med det Þúfu som hingsten Orri kommer från (på södra Island). Mettes avelshingst
som används flitigt på norra Island är Hrodur frá Refsstödum, han är framgångsrik på
tävlingsbanorna och det står många avkommor till honom i boxarna.
Mette jobbar heltid på Holar och har aveln som hobby. Hon har ett stamsto, som nu är 23 år,
och hennes döttrar i sin avel. Mette har två tävlingshästar som är bröder 8 och 9 år. Den ena,
Nokkvi, visar spansk skritt och piaff i ridhuset på töm. Hrodur är far till dem båda. Mette
jobbar annars mycket med unghästar och vill för sin egen utveckling följa två hästar under en
längre tid för att lära sig hur resultatet blir av hennes inridning och träning. ”Hon unnar sig
det ” som hon uttrycker det.

Hof
Stort nybyggt luxuöst ställe som Lilja och Baltazar Kormakur, känd filmproducent har byggt
upp. Här träffar vi tränaren Barbara som är från Österrike och har gått på Holar.
Hof ligger strax utanför Hofsos dit vi sen åker och badar i utomhusbassängerna vid havet.
Hof är en gammal minkfarm som man byggt om till hästgård. Det ligger vattenslingor som ger
värme i golvet i stallet. Man har treåringar inne nu som skall ridas in och tränas, totalt är det
50 stycken som skall ridas in före jul av Barbara och en medhjälpare. Hof håller själva ca 90
hästar varav 10 avelsston. Man tar 8-12 föl per år. Det har inte avlats så länge på gården,
2011 kom första fölomgången till avelsvisning. Man planerar att dra ner på aveln då det finns
för många hästar på Island. Bara riktigt, riktigt bra hästar går att sälja så medelmåttiga hästar
slaktar man.

Kýrholt
Här möts vi av Gisli Steinþorsson som berättar att avelsmålet här är flexibla rörelser hos
mjuka hästar med långt steg. Lynnet är mycket viktigt. Kýrholt vill inte köra sina ston så långt
utan använder gärna hingstar från Thufur och man har använt Hrodur frá Refsstödum en hel
del. Man skall komma ihåg säger Gisli att alla fantastiska hingstar också har
tillkortakommanden
Man har aldrig satsat på stordrift utan nöjer sig med 1-5
föl/år. Det finns idag 27 hästar på gården inklusive
ridhästarna som används i fårskötseln. Hästarna är
endast ett komplement till får och boskap.
När Gislis pappa tog över gården 1976 tog han över 20
hästar av Kolkuosblod. Här finns idag ett av de sista rena
Kolkuosstona. Det är svårt att hitta ”rena” blodslinjer idag
då man nu avlar mer på prestation och egenskaper. Så
småningom köptes ett Hólarsto, Þörf frá Holum
(syster till den legendariska Þrá) som bar på den stolinje
man letat efter, och började då med mer målinriktad avel.
Man köpte också ett sto från Akureyri.
Gisli visar ett 6-årigt 4-gångssto, Visa frá Kyrholt som
ett exempel på Kýrholts avel. Mormor är Þörf frá Holum och pappa Hrodur frá Refsstödum.
Visa har kommit till världen genom embryotransfer.
Man strävar efter att ständigt förnya sitt stomaterial och har otroligt nog endast fått stoföl de
senaste 6 åren så man har haft chansen att växla upp nu. Gisli har ingen stress att visa
hästarna tidigt. ”Om man inte har så många hästar kan man kosta på sig det” säger han. Vi
vill inte pressa fram hästarna till visning om de inte är mogna för det. Vi visar inte 4-åriga
ston men kanske en 4-årig hingst, de är starkare då de har lekt och fightats mer under sin
uppväxt. Hingstar rör sig naturligt mer än stoföl. Vi kan tillåta oss att vänta tills stona är 6-7 år
innan vi visar. Gisli jobbar som hovslagare i trakten av Trondheim i Norge. Han tränar
hästarna hemma i 7 veckor sen får de 10 dagars vila när han är i Norge och skor.

Vatnsleysa
Här finner vi naturligt nog många
fantastiska tölthästar, hingstar och ston
med matadoren Glampi i stamtavlan. På
gården där hela familjen är engagerad i
verksamheten finns 160 hästar och man
tar ca 20 föl / år. Ungefär 20-25 hästar i
alla åldrar säljs varje år. Vi får se några
urflotta hästar under sadel som Stoet Súla
e.Hrimnir och med Glampi som morfar som
är en helt fantastiska töltare. Glampi går i
hagen, blanksvart och fin. Han är 24 år och
tyvärr inte längre fertil.

Sydra-skördugil Här huserar Einar som är fårbonde främst. Det finns 80-90 hästar och 650
får på gården som Einar tagit över efter sin far. Tidigare tog man ca: 20 föl / år men nu har
man dragit ner till 8-10. Nästa år planeras endast 5 föl. Marknaden har ändrats säger Einar,
förr tränades hästarna 2-3 månader sen såldes de. Nu måste de vara mycket välridna och
välutbildade och vara 7-8 år för att kunna säljas och då till samma pris som förr. Kostnaden
blir för stor för att ta fram en sådan häst. Einar tycker att avelsdomarna är på fel väg, idag är
det mer sporttävling än avelsbedömning säger han. Domarna tolererar inga misstag, då
sänks den unga hästen. Vid en avelsbedömning skall avelsdomaren leta efter de goda
egenskaperna hos den unga hästen och inte söka efter brister.
Det finns 2-3 anställda för att sköta gården, man har träningsstation hela året men främst på
vinterhalvåret. Man rider in och tränar inför avelsvisning. Einar har arbetshästarna inne i
stallet nu i väntan på att treåringarna skall börja komma. Arbetshästarna används i
fårskötseln vår och höst samt hyrs ut till turistridning på sommaren. På vintern vilar de på
bete.
När fåren slaktats i mitten av oktober börjar man jobbet med unghästarna. Brodern är
veterinär i Uppsala, han tar ibland med sig svenskar som hjälper till vid fårinsamlingen.
Svenskägda och elitpremierade Atli frá Sydra-Skördugil är den hingst man främst känner från
gården.
Varmilaek – här får vi träffa Björn och Magnea som visar oss musblacka Kristall, bror
(samma mor) till hela Sveriges Mökkur. Aveln på Varmilaek utgår från två stamston,
Hrafnhildur frá Varmalaek och Kolbrun frá Saudarkroki och man har idag 10 ston i avel varav
6 st 1-klass ston. Hrafnhildur är mamma till Tindur frá Varmilaek, WC 2009 F1, Kolbrun är
mamma till Mökkur WC 1997 T2. Vi får se 1-klass stoet Nótt frá Varmilaek som 6 år gammal
bedömts till 8,16 med 4 st 9or. Nótt är e.Smarí frá Skagarströnd och u. Tilvera frá Varmilaek.

Vi får också träffa en diva, skimmelstoet Mirra som varit
filmstjärna i sommar i ”Horse” som spelats in på Island.
Det har varit en artikel i Eidfaxi om filminspelningen.
Mirra frá Vindheimum har 9,5 för huvud 8,20 tot.
e. Tindur frá Varmilaek.

Här tar vår turné i norr sin ände och vi styr kosan mot Reykjavik igen. Efter en
shoppingrunda på fredag eftermiddag avnjuter vi en makalös avsmakningsmeny på The
Fishmarket och kommer sent i säng på hotellet Barón.
Lördag morgon går bussen till saluhästtävlingen på Skeidvellir. I full fart i ridhuset visas
saluhästarna upp, två åt gången, och här hittar en av oss resenärer ett fantastiskt Orri-sto
med Dalsmynni på mödernet. Mörk kommer att få följa sin nya ägare hem till Sverige efter
betäckning i vår med en spännande hingst som just nu noggrant väljs ur
Stödhestarkatalogen.

Sedan till sista gårdsbesöket för denna gång
Hrolfstadahellir
Här får vi se två avkommor till Spói frá Hrolfstadahellir
skäckhingsten som Daniela och Felicia Lindblom från
Höllviken köpte efter förra årets avelsresa. Vi får se en 4
åring som ridits in och verkar lovande samt en treårig
fuxhingst. Stora och rejäla pojkar. På Hrolfstadahellir har
man ca: 60-70 hästar och tar ungefär 10 föl/år. I år fick
man dock endast 3 föl då två ston gick tomma och två föl
dött. Hästarna var snuviga i höstas, man tror hästviruset
ligger kvar och spökar och att det påverkar stona.
Hrolfstadahellir avlar endast för sin eget behov och har
inga ambitioner att avelsvisa. Man vill få fram hästar som
är mjuka töltare med bra lynne.

Här slutar en resa som nu, så här några veckor efteråt, känns som en overklig dröm som
endast kan anas i den Isländska dimman. Under en vecka fick vi se legendariska och
fantastiska hästar. Träffa många underbara människor, starka personligheter och
engagerade avlare som frikostigt delade med sig av sitt kunnande och sin erfarenhet, en
skatt att ösa ur. Jag vill rikta ett stort tack till mina reskamrater, ni gjorde resan. Många
härliga diskussioner där vi inte alltid var överens men hölls samman av vår kärlek till
Islandshästen.
Och tack du lilla starka häst som tålmodigt och med stor integritet står ut med alla
våra omsorger och nycker utan att tappa din särart och identitet och i själ och hjärta
alltid förblir urhäst.

Vår värd för veckan Brita Panzar
uppLeva resor som planerat och
arrangerat denna mina drömmars resa.
Jag vågar göra mig till talesman
för hela gruppen och säga att
den överträffade alla våra förväntningar.
Jag ser med spänning fram emot nästa
”Äventyr med uppLEVA”
Tack Brita

