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Lavendel
Lavendel är en c-ponny och hon 
är mörkbrun med stjärn. Laven-
dels matte heter Wilma.

Athos Hornline - Olle
Olle är en brun varmblodstra-
varvalack med bläs. Hans matte 
heter Linnéa och husse Filip. 

Tristan
Tristan är korsning mellan 
lipizzaner och russ. Matte heter 
Anna.

Tandori – Tanden
Tandori är en brun halvblodsva-
lack. Matte heter Vendela och 
medryttare är Ann-Charlotte. 

Aroma Rex  
Aroma är ett brunt sto av rasen 
är kallblodstravare.  
Hennes marre heter Fanny. 

Nosferatu – Noffe
Noffe är en mörkbrun varm-
blodstravare, och matte heter 
Jessica. 



Munsboro Darrel
Darrel är en mörkbrun d-ponny 
och matte heter Georgina. 

Beauty  - Babsan
Babsan är en ljusgrå skimmel av 
rasen connemara. Hon är en D-
ponny och matte heter Gaby. 
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Elektra af Elmelygård
Elektra är en knabstrupper som 
bor hos familjen Sjögren-Mats-
son. 

Win d’honneur  – Wille
Wille är en brun angloarab med 
bläs. Ägare är Engla och Agnes, 
tillsammans med mamma Karin. 

Lova 
Lova är en welsh partbreed, och 
brun med vita tecken. Hennes 
matte heter Anna. 

Mick Jagger – Micke
Micke är new forestponny och 
skimmel. Mattar till Micke är 
Moa och Ylva. 



Hulte Marcus – Mackan
Mackan är en mörkbrun kall-
blodstravare. Ägare är Anna. 
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Prinsen
Prinsen är en fuxfärgad kors-
ningsponny som ägs av familjen 
Bergquist. 

Morgana
Morgana är ett fuxfärgat halv-
blodssto med oregelbunden bläs. 
Ägare är familjen Bergquist. 

Rocky
Rocky är en stickelhårig fux och 
c-ponny. Hans matte är Sara. 

Gwen
Gwen är ett ljusbrunt halvblods-
sto med stjärn, och hennes matte 
heter Annika. 

Pigalle
Pigalle är ett brunt varmblodssto 
med stjärn. Hennes matte heter 
Emma



Zorro
Zorro är en d-ponny, fux med 
stjärn. Ägare är Tuva och med-
ryttare är Georgina.  

Nugat – Nogge
Nogge är en brun korsnings-
ponny på 148 cm. Matte heter 
Katarina och husse heter Ove. 

Bailey 
Bailey är ett halvblodssto på 160 
cm, och hon är svartbrun med 
stjärn. Matte är Wilma. 

Jack Daniel ś
Jack är en rödfux på 157 centi-
meter och hans matte heter Elin. 

Grålle
Grålle är en grå D-ponny och 
hans mattar heter Alice och Mia. 

Elvis Costello
Elvis är en fux med bred vit bläs. 
Matte heter Katarina och husse 
heter Ove. 



Idun
Idun är en kallblodstravare och 
hennes mattar är Linnea och 
Sofia. 


