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Jeg vil starte med et lille motto jeg plejer at sige: "Man nøjes aldrig med en miniaturehest." 

Jeg købte mine 2 første miniature hopper i år 2000. Den ene var ifolet, så jeg kom hurtigt i gang med at 

avle. Min plan var fra starten at jeg ville avle fremgang og forbedre mine hopper, så jeg hele tiden fik 

døtrene bedre kåret end deres mødre. 

Det holdt desværre ikke så godt, da jeg fik flest hingsteføl. 😊 

Jeg har næsten fra starten været på Fyns Dyrskue hvert år, jeg elsker at komme ud og vise hestene og 
snakke med de folk der kommer og besøger vores stald område. 

I 2003 blev jeg bypass-opereret, så jeg var godt nok bange for at nu var det slut med 

miniaturehestene.  Jeg havde ikke lige så meget energi til at træne dem og det med at løbe en tur som 

både er godt for mig og god træning for hesten, kunne jeg heller ikke holde til.  (Dårlig kondi vil mange 
nok mere og det har de nok også ret i). 

Men så fandt jeg på at prøve at cykle mens hesten løber ved siden af. Når man kan cykle med en hund, 

så kan man vel også med en hest. 

Det kan man godt og det er sjovt at se hvordan folk kigger når de kører forbi. 

Jeg går også ture med hestene og også her er der folk som lige stopper op og siger at de først troede det 
var en hund jeg gik med. 

  

Så jeg har sidenhen købt to AMHA-hopper. Jeg har, lige nu, en vallak, en to års hingstplag, en et års 
hingsteplag, tre hopper og en hoppe, som jeg har sammen med en god veninde. 

Jeg er blevet lidt bidt af at køre med dem og lige nu er min vallak tilkørt, så jeg håber virkelig at jeg 
kommer noget mere i gang med det.  Og at vi kan mødes nogle stykker og køre tur sammen. 

Som noget nyt er jeg også begyndt at tage på besøg med nogle af hestene. Jeg har haft 2 af dem med på 

vores plejecenter. Jeg har haft hoppe med føl stående som klappeheste, imens jeg kørte min vallak så 
børn kunne få en lille tur. (Min datter stod ved hoppen). 



I år 2017 venter jeg ingen føl, men regner med at ifole tre hopper, så jeg glæder mig allerede til 
sommeren 2018.  Der er ikke noget der slår det at se de små "tosser" løbe rundt på folden. 
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