Hästpresentation
När du bokar din ridning hos oss är det viktigt att du meddelar vikt och längd samt erfarenhet.
Det ingår alltid fika eller lunch beroende på vilken tur du har valt, därför är det också viktigt
att du meddelar om du har allergier eller av andra skäl har behov av specialkost. Vi väljer häst
åt dig men om du har speciella önskemål så meddela det innan. På gården finns olika töltande
raser och under 2017 kommer du kunna träffa islandshästar, Paso Peruano, Paso Fino och
Rocky Mountain Horse. För dem som behöver/önskar en mer viktbärande häst har vi kallblod
till hjälp. Vi är mycket stolta över våra hästar – låt oss här få presentera dem:
Islandshästarna
Neisti:
Navet i flocken som allt kretsar kring, han
har varit här längst av alla våra hästar.
Han föddes i trädgården ett par månader
efter att vi hade flyttat hit 2004. Han är
vår första egna uppfödning och Klemmas
första föl här på Ösjönäs. Han är en
islandshäst med 5 fina gångarter. Mycket
arbetsvillig, trygg, stabil, lugn på alla sätt
och positiv i all hantering. Neisti är stor
och relativt viktbärande. Han bär sig själv
i alla gångarter (mycket lik sin far, den
fantastiske Frami från Häringe) har en bra
trav, klockren tölt, kan läggas i pass även
om den inte brukar tränas, en rund mjuk
galopp och en vägvinnande skritt. Då han
har sett det mesta som skogarna har att
bjuda på kan han bli en smula uttråkad
och hitta på bus.
Viska:
Viska var en liten tunn häst när hon kom som
4-åring i maj 2009 och fick gå och äta upp sig.
Hon rör sig nu fint och är uppmärksam,
lättlärd och arbetsvillig. Okomplicerad i all
hantering. Under ryttare är hon lättöltad med
klockren takt. Hon har även fin trav, bra
galopp och skritt. Hon är lagd i pass i grimma
för skojs skull. Viska är ljust rödblack och
sommartid har hon samma färg som
apelsinglass ungefär. Pigg, känslig och vaken
men aldrig dum. Den av hästarna som flest
ryttare velat köpa med sig hem trots att de
aldrig tänkt tanken att bli hästägare. Rids av
alla utom de allra största ryttarna. Går
utmärkt som handhäst, älskar sitt arbete i
skogen och är inte så väldigt förtjust i att arbeta i paddocken.

Bjarmi:
Stor vacker rödskäck med fina rumsliga gångarter. Bjarmi är
efter Haleggur från Oskarslund och har liksom sin far 5 fina
gångarter i alla tempon och är uppskattad bland alla typer av
ryttare. Även om han oftast och helst väljer tölten så är traven
bra och galoppen likaså. Skritten är vägvinnande men när han
kommer för långt framför de andra stannar han och väntar.
Tölten är en upplevelse - fin och taktren. Emellanåt bjuder han
på lättlagd snabb pass med fint sväv. Mycket lätt att samla.
Mjuk, lättlärd och var väldigt lite riden innan han kom till oss i
april 2009. Bjarmi betyder sken, glans eller skimmer. Bjarmi är
pigg, lyhörd, glad och mycket arbetsvillig. Han trivs med små
hjälper och en lågmäld lyhörd kommunikation men han passar gärna på och ser till att han
hamnar först i ledet om man inte är tydlig med att han ska gå någon annanstans. En erfaren
häst som numera har sett det mesta – från tävlingsbanor till vilda djur.
Oskadis:
Ännu en häst vacker som en saga.
Klemmas andra avkomma med samma
fina lynne som sin mor och bror.
Silversvart och söt som en dröm och
ändå är hon så mycket mer än sitt
utseende. Döpt efter önskningarnas
gudinna eftersom hon har allt man kan
önska sig. Pappa är Gaukur frá InnriSkeljabrekku och hon är född 2007.
Födde Aradis efter Kongur från
Knutshyttan i juni 2012. Hon har 5
gångarter men väljer tölten först. Hon
har ganska kort steg och halkar ibland en smula efter trots att hon har storleken med sig. Tack
vare sitt härliga godlynta sinne har vi tagit med henne på olika jippon och hon är, trots att hon
är född och har bott hela sitt liv mitt i skogen, en ganska världsvan häst. Hon rids av alla.
Bangsi:
Ja – han heter inte så i passet men eftersom namnet betyder
nallebjörn så passade det väldigt bra som smeknamn. Han är stor,
brun och har ett enormt stort hjärta. Han är omogen för sin ålder men
lär sig snabbt och entusiastiskt. Han är trots sin stora kropp inte en
speciellt snabb häst och är tacksam om någon mer erfaren visar vägen
(i täten blir han en smula oenergisk). Han är väldigt social och vill
hemskt gärna vara med (bara det inte blir för jobbigt, då saktar han
gärna av). Han har inte sett så mycket här i livet ännu och nyheter tar
han nyfiket emot med stort mod (tycker han själv). Bangsi har mycket
fin stam (farfar är elithingsten Hrafn frá Vestra Geldingaholti) och har
väldigt lätt för sina gångarter – alla fem. Bangsi är född 2012 och
tycker att Askur är den bästa ”storebrorsan” i världen. Han vill väldigt
gärna vara där Askur är. Kärleken är inte speciellt ömsesidig dock.

Solfari:
Han ser ut som en liten nordsvensk med all sin svarta man, sin
mjölade mule, varma bruna färg och pigga pepparkornsögon. Han
är född 2007, tävlad lite grann och en härlig upplevelse att rida.
Han är ganska stor, nyfiken, arbetsvillig och snäll. Naturtöltare
med fem fina gångarter. En mycket positiv häst som man rider
med ett leende. Han är mycket mjuk och välriden, arbetar fint
med sin rygg och bär sig gärna i form. Han rids av alla typer av
ryttare och körs även framför vagn. Ibland vill han styra upp sina
kollegors beteenden och kan blänga på den som inte håller sig i
ledet. Solfari har bott här sedan har var 6 år och har gjort ett
strålande jobb sedan första dagen.
Askur:
Musblack, stor och skolad.
Fem fina gångarter men är
inte särskilt lättlagd i pass. Han bär sig mycket fint i form
och har stabil trav. En av våra villigaste hästar och i
kombination med hans storlek rinner han gärna iväg före
de andra. En lyhörd och mycket arbetsvillig häst som
gärna går de långa turerna. Askur har EMS som är en
ämnesomsättningssjukdom och får inte bli överviktig –
det passar därför honom perfekt med stora kuperad
naturbeteshagar och regelbundet arbete. Född 2008 och
har varit hos oss sedan sommaren 2016. Hans förra ägare
räddade honom från ett trist liv med fångproblematik och
kallar sig ”dressyrtant”. Men även om Askur trivs väldigt
bra med dressyrtanter så rids han gärna av alla – stora som små
och du behöver inte vara speciellt skolad själv för att han ska
arbeta. Men säger du inget annat kommer han bjuda på fin
samlad trav för det tycker han att han är bäst på och han gör det
med den äran. Även Askur har förträfflig stam med pappa Spuni
frá Midsitju (en av Sveriges elithingstar) och farfar Ofeigur frá
Flugumyri i spetsen.
Isafold:
En nätt och pigg liten häst. Hon är förhållandevis ung (född
2010) men välutbildad. Hon har 5 fantastiska gångarter och är
lättväxlad mellan dem. Lite väl lättväxlad kanske för hon lägger
sig gärna i pass och skiftar mellan trav och tölt om du behöver
ändra ställning lite i sadeln. Hon trivs bäst med ryttare som gillar
pigga hästar och som har tålamod med unghästars entusiasm
samt har bra balans eftersom hon annars lätt blir vinglig och
byter gångart. Hon rids av alla erfarna ryttare – unga som gamla
men inte de största. Ett riktigt lyckopiller.

Paso Peruano, Paso Fino och Rocky Mountain Horse
Vi har två stycken Paso Peruano – Opus och Noble. Noble (född 2011) och Opus (född sent
2010) är halvbröder och kom båda till Ösjönäs i början av 2013.

Paso Peruano är en karismatisk hästras som utstrålar energi, elegans och styrka. Det är en
vacker och kraftfull häst som anses ha en av världens mjukaste gångarter, så kallad ”Paso
llano Natural” som är en ren, fyrtaktig tölt i arbetstempo där hästen sänker lårpartiet och
håller haserna väl ansatta under kroppen. Den peruanska Pasons rygg är helt stilla i denna
gångart.
Det är önskvärt med en luftig frambensaktion och stolt hållning, gärna i kombination med den
för rasen unika egenskapen termino; en utåtgående frambensrörelse som kan liknas med
simmarens armar i crawl. Paso Llano är naturlig för rasen och i Peru så rids hästarna endast i
denna gångart, även under långa ritter i svår terräng. Paso Peruanon har en fin trav med
vackert sväv och en snabb och kraftfull galopp. Den ökade tölten kallas Sobreandando och kan
hållas i ett snabbt och jämnt tempo.
En annan eftertraktad egenskap hos rasen är Brio, en kombination av samarbetsvilja,
lyhördhet, uthållighet, elegans, stolthet och exceptionella gångarter. En häst med Brio
värderas högt i Peru. Den peruanska Pasons säregna utstrålning och rörelsemönster
återspeglas även i hagen; den ska röra sig som den går på ”parad” även utan ryttare. Helt i
motsats till en Rocky t.ex. som inte ska lägga någon energi alls på att vara showig. Man lägger
stor vikt på ett gott lynne och hästarna är oftast mycket lyhörda och samarbetsvilliga. Paso
Peruanon är ofta känslig och mycket lättlärd med bra framåtanda.
Paso Peruano klassas som varmblodhäst. Det har ofta ett iberiskt utseende med lätt konvex
eller rak noslinje Paso Peruanon är en bergsras med stora lungor, stort hjärta med en djup, vid
och välbalanserad bål. Paso Peruanon är representerad i princip samtliga färger, även alla

slags skäckar och blackar är godkända - dock är dessa ovanliga. Vanligaste färgerna är fux,
isabell, brun och svart. Mankhöjden ligger på ca.145-160 cm. Pason stammar ur de hästar
spanjorerna hade med sig till Sydamerika i slutet av 1500-talet. Och precis som på Island
värdesatte man en häst med bra gångarter, god kondition, som lätt tog sig fram överallt och
som var härdig. Det är den aveln som har gett oss dagens hästar.
Opus och Noble är trots sin ringa ålder ganska beresta och har varit med på olika jippon
(bilden är från Falsterbo Horse Show). Noble rids bara av familjen men Opus gör inhopp i
verksamheten och hjälper till.
Hope´s Kentucky Blues är född i Tyskland (livmoderimport
från Kentucky, USA) 2012 och är en Rocky Mountain Horse.
Han har bara varit här ett par månader i skrivande stund
och kom hit från Danmark där planen var att han skulle gå i
avel. Men då det fanns hingstar så det räckte i Danmark
landade han istället här. Och trots alla sina fördelar vill vi
inte hålla en avelshingst på Ösjönäs så nu är han glad valack
som kan leva ett hästliv med kompisar i stor flock.
Rockyn brukar kallas för ”hästarnas labrador” och har ett
mycket milt sinne, de har en bakgrund som allroundhästar
som använts för transport och enklare körningsarbete.
Enligt vissa är de bland de bästa raserna i hela världen för
uteritt och de älskar att få vara omkring människor. ”One
horse for all occassions” brukar man också säga om dem –
de var en fattigmans häst som skulle kunna arbeta mycket
och länge, vara snygga när man körde till kyrkan och inte
kräva mycket foder. Hos Rockyn premieras energisnåla
rörelser för att orka långa distanser. Om våra Pasos kan vara showiga och en smula eldiga är
det här en cool kille med alla hovarna i marken. Hans roll här på Ösjönäs får framtiden utvisa
– just nu rids han och utbildas av familjen.
Paso Finos kommer du kunna se här på Ösjönäs då Nora och Adam som arbetar med oss
kommer ha två valacker. Mer om dem och i vilken utsträckning de kommer arbeta med
grupper tillsammans med sina tvåbenta vänner i verksamheten kommer du kunna läsa om på
vår facebook-sida. Paso Fino och Paso Peruano blandas ofta samman men det är olika raser
som båda ursprungligen kommer från de hästar spanjorerna hade med sig till Sydamerika på
1500-talet. Men de första utvecklades i Colombia och Puerto Rico och den andra rasen i Peru.
Paso Finos är kända för sitt korta bekväma steg. Gemensamt för alla hästraser på Ösjönäs är
fler gångarter än skritt, trav och galopp. Men ingen regel utan undantag – för våra största
ryttare hyr vi in töltfria kallblod.
Blir du sugen på att komma så mailar du
ridning@osjonas.se
VÄLKOMMEN!

