
 
 

V. LINDERUP BEAUTY 
 

Tinker / Hoppe / Kat. 1 pony 
Beauty er en sød lille hest, som både går i alm. 

elevtimer, men også er brugt i ridefysioterapien. 

 
 

BLICKY 
 

Blanding / Vallak / Kat. 1 pony 
Blicky er rideskolens ’grand old man’. Blicky bliver 

brugt til de helt små ryttere og er også meget brugt i 
ridefysioterapien. 



 
 

DIEGO 
 

Blanding / Vallak / Hest 
Diego er staldens darling. Han er en meget populær 

hest, som især vores voksne ryttere har stor glæde af. 
Diego bruges også i springning og i ridefysioterapien. 

 
 

ISIDOR PHILIP 
 

Knabstrupper / Vallak / Hest 
Isidor er en utrolig rar hest, som bliver brugt både til 

store og små, springning og ridefysioterapien. 
 



 
 

JASON 
 

Fjordhest / Vallak / Kat. 1 pony 
Jason er nok rideskolens flinkeste hest. Han giver en 

god tur hver gang, hvad enten han bliver brugt i 
springning, på børnehold eller i ridefysioterapien. 

 

 
 

NØRLUNDS MELANIE 

 

Connemara / Hoppe / Kat. 1 pony 
Melanie er en super allround pony. Selvom hun ikke er 

ny længere, så elsker hun at springe! Hun bliver brugt 
på både børnehold, til de let-øvede og til 

ridefysioterapi. 



 
 

MUSSE 
 

Fjordhest / Hoppe / Kat. 2 pony 
Musse er vores bedste børnepony! Hun elsker at blive 

nusset på staldgangen og er utrolig let at sidde på for 
de små børn. Musse er også meget brugt i 

ridefysioterapien. 

 
 

ZALIKA (NOLLER) 
 

Fjordhest / Hoppe / Kat. 1 pony 
Noller bliver både brugt på børneholdene og på 

voksenholdene. Hun er god til at passe på de små, men 
de lidt mere øvede ryttere har også stor glæde af 

hende. Noller bliver også brugt i springning og 
ridefysioterapien. 



 
 

PLET 
 

Blanding / Vallak / Hest 
Plet er en ret populær herre. Han går både med på de 

let-øvede børnehold og på voksenholdene. Han bliver 
også brugt i springning og til ridefysioterapi. 

 

 
 

NEVARA SHADOW (PUNTO) 
 

Knabstrupper / Hoppe / Hest 
Punto bliver primært brugt i ridefysioterapien som 

bagrytterhest, hvilket hun er helt fantastisk til. Hun 
bliver ikke brugt på de almindelige elevhold, men går af 

og til på trækkerholdene. 



 
 

RONJA 
 

Blanding / Hoppe / Hest 
Ronja er en kælepot uden lige og elsker 

opmærksomhed. Hun bliver mest brugt på 
voksenholdene og til springning.  

Hun er også meget brugt i ridefysioterapien hvor hun 
bl.a. fungerer som bagrytterhest. 

 
 

STARLIGHT 
 

Blanding / Vallak / Kat. 2 pony 
Starlight er en let lille pony som de lidt øvede børn 

rider. Starlight er god både i dressur og spring. 
 

 



 
 

SØNDERGAARDS WEBER 

 

Connemara / Vallak / Kat. 1 pony 
Weber er vores superpony som både går med de 

småbegyndere, men også går højere dressur med de 
store børn. Udover at være god i dressur springer 

Weber også rigtig godt og er også brugt i 
ridefysioterapien. 

 

 

PRINS 
 

Fjordhest / Vallak / Kat. 1 pony 
Prins er en af vores nyere heste og bliver primært brugt 

til de øvede ryttere og på voksenholdene. Han er en 

meget velredet fjordhest.  
Prins skal på sigt indgå i ridefysioterapien. 



 

MATSJE (MADDIE) 
 

Frieser / Hoppe / Hest 
Maddy er også en af vores nye heste. Hun er allerede 
blevet meget populært og bliver brugt til de store børn 

og på voksenholdene. Maddy skal med tiden indgå i 
ridefysioterapien. 

 
 

TEGLGAARDENS AZURRA 
 

Welsh Mountain / Hoppe / Kat. 3 pony 
Azurra er en charmerende lille pony som er udlånt til 

rideskolen. Azurra går med på de små begynderhold og 

på elevholdene med de mindre børn. Azurra vil også 
gerne springe. 


