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Arton ryttarekipage kom till start när Gandur Islandshästförening arrangerar en 
våffelritt på ridslingorna i Pålsjöskog. 
 

 

lma Serving och Astrid Brunström hade med egna våfflor att mumsa på. 
Islandshästen Salka smakade men var inte lika förtjust i lunchen. 
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Söndagsutflykten på ridstigarna i Pålsjö skog avslutades med våffelfest i Pålsjöpaviljongen. 
Intresset för islandshästar ökar både bland gammal och ung. 

Arton ryttarekipage på islandshästar från föreningen Gandur västra Skåne samlades 
på söndagsförmiddagen på parkeringen på Sofiero för en knappt två timmar lång 
höstritt. 

– Pålsjö skog har mycket vackra ridstigar och vi är glada över att få komma hit. Det 
här är andra gången vi har ryttarträff med våra islandshästar i Pålsjö skog. Vi hoppas 
på fler träffar, säger Elin Carlson, vice ordförande i Gandur Islandshästförening. 

Söndagsritten var ett öppet arrangemang och både unga och äldre ryttare med 
hästar. 

– Tjejerna dominerar men vi har också fått in en och annan intresserad kille i vårt 
medlemsregister. Med framtida riktade inbjudningar hoppas vi kunna locka fler killar 
till föreningen, säger hon. 

Elin Carlson konstaterar också att föreningen fått fin draghjälp i 
medlemsrekryteringen med nya ridbanor i Bruces skog. 

– Vi har haft tillgång till ridbanorna i drygt ett år och redan märkt ett ökat intresse 
både bland äldre och yngre ryttare. Förutom att vi fått en skjuts framåt när det gäller 
det sportsliga har vi också fått fler intresserade av våra tur- och motionsridningar, 
säger hon. 

Tonårstjejen Isa Norén från Höganäs älskar sin islandshäst. 

– Hästen är trygg och pålitlig och jag trivs i sadeln. Speciellt roligt är det när man är 
ute på en sådan här gemensam ritt. Det är kul att träffa likasinnade. Det finns mycket 
att prata om, säger hon. 

Fjortonåriga Emma Kamps har tagit plats i sadeln på hästen Teiyur. 

– Jag rider ett par gånger i veckan på Kullaberg. Ridningen ger fin avkoppling. Man 
känner samhörighet med sin häst och man får vara ute i det fria, säger hon. 

Mia Norén tillhör den vuxna gruppen ryttare som deltog i utflykten. 

– Jag gillar hösten och kan nu se fram mot många fina rudturer i det färggranna 
landskapet. Här kan både ryttare och häst koppla av och finna harmoni, säger Mia 
Norén. 

Hon gillar islandshästarna för de är både godmodiga och snälla samtidigt som de är 
pigga och envisa. 
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