
 

Therese	  Bejefalk	  heter	  jag	  och	  är	  född	  1988.	  Jag	  jobbar	  som	  boendehandledare	  på	  ett	  LSS	  
boende.	  Kom	  i	  kontakt	  med	  första	  hästen	  vid	  11års	  ålder	  och	  har	  sedan	  dess	  bott	  i	  stallet.	  I	  
början	  på	  januari	  2013	  bestämde	  jag	  mig	  att	  leta	  efter	  en	  islandshäst	  efter	  Mökkur	  fra	  Varmalæk	  
(då	  jag	  fastnat	  mycket	  för	  de	  av	  hans	  avkommor	  jag	  träffat	  tidigare).	  Letandet	  var	  igång	  och	  
köpet	  var	  ett	  sådant	  som	  alla	  hästvänner	  sa	  emot.	  D.v.s.	  köp	  inte	  den	  första	  hästen	  du	  tittar	  på	  
och	  provrid	  flera	  stycken.	  Jag	  åkte	  och	  provred	  Sága	  utanför	  Stockholm,	  fick	  även	  på	  plats	  hälsa	  
på	  hennes	  far	  Mökkur.	  En	  kvart	  efter	  att	  vi	  lämnade	  gården	  så	  sa	  jag	  ”Näe,	  jag	  vill	  inte	  ha	  någon	  
annan	  häst	  än	  Sága”.	  Så	  sedan	  den	  14	  februari	  2013	  så	  har	  hon	  varit	  min.	  Så	  vem	  är	  Sága	  då?	  
Hon	  är	  en	  busig	  femgångare	  med	  hjärtat	  på	  rätta	  stället.	  Hon	  är	  ett	  sto	  som	  alltid	  vill	  göra	  sitt	  
bästa	  men	  har	  såklart	  även	  egna	  åsikter.	  Sága	  är	  en	  häst	  och	  vän	  som	  har	  en	  stor	  plats	  i	  mitt	  
hjärta.	  Vi	  tränar	  varierat	  från	  marken	  och	  ryggen	  för	  att	  nå	  våra	  mål.	  Variation	  och	  hitta	  nya	  
träningsmöjligheter	  för	  att	  bygga	  upp	  en	  bra	  grundstyrka	  och	  stabilitet	  i	  kroppen.	  Det	  kan	  
innebära	  löshoppning	  ena	  dagen	  och	  skröltarbete	  (kasta	  toppi/powerwalk)	  med	  halsring	  andra	  
dagen.	  Hästen	  ska	  använda	  sin	  kropp	  och	  överlinje	  så	  främjande	  som	  möjligt.	  Där	  ligger	  i	  
grunden	  för	  mitt	  intresse	  för	  TiH,	  dess	  grundtanke	  är	  desamma	  som	  mitt	  mål	  med	  ridning.	  
Harmoni!	  

Varför	  vill	  du	  vara	  med	  i	  TiH?	  Jag	  är	  med	  i	  TiH	  för	  att	  jag	  vill	  bidra	  till	  en	  hästvänligare	  sport.	  
Jag	  gillar	  konceptet	  och	  grundtankarna.	  För	  mig	  är	  det	  viktigaste	  i	  mitt	  hästägande	  att	  tänka	  
långsiktlgt	  och	  hållbart,	  så	  jag	  hoppade	  av	  lycka	  när	  jag	  för	  första	  gången	  läste	  om	  ”töltfimi”	  och	  
utbildningsskalan!	  

Planerar	  du	  att	  tävla	  i	  TiH?	  Absolut!	  


