
man räknar ihop poäng från 
flera tävlingar under säsong-
en och utser en helhetsvinna-
re. Malin har stor chans att bli 
poängbäst där.

Varje dag i stallet
Malin spenderar tre-fyra 
timmar varje dag i stallet 
hemma i Nödinge. Hon tar 
hand om Rivers Pride och B-
ponnyn Stenbroåsens Clara 
som hon tävlar hoppning 
med.

– Ibland tröttnar jag på 
att gå till stallet varje dag. 
Men jag får släpa mig dit och 
mocka i alla fall. Men jag tror 
inte att jag kommer hålla på 
lika mycket med hästar om 
några år.

En galopponny tävlar tills 
den är runt 15 år så Rivers 
Pride har några säsonger kvar 
på banan. Hon är en dam med 
mycket personlighet och mor 
och dotter skrattar åt hennes 
egenskaper.

– Hon är snäll men sur när 
hon äter, säger Malin. 

– Hon är lat på ridbanan, 
det har hon fått från ridsko-
lan, fortsätter Lotta.

– Ja, hon tycker inte om 
när det går långsamt. Men 
när det är tävling blir hon en 
riktig fighter, säger Malin. 

Hon blir sur när hon inte 
ligger först i loppen och man 
märker också att hon blir upp-
skruvad innan en tävling. När 
hon känner igen ponnyn som 
brukar komma tvåa blir hon 
lite stissig.

Ingen ridskolehäst
Att vara ridskolehäst passa-
de inte Rivers Pride. Det har 
Malin och Lotta märkt tyd-
ligt. Hon har blivit gladare 
sedan hon fått börja med ga-
loppering. Det är inga pro-
blem med konditionen trots 
att Rivers Pride spenderat 
större delen av livet på rid-
skolan.

– Motorn sitter i hennes 
bakdel. Den är oproportio-
nerligt stor, där sitter turbon, 
säger Lotta skrattande och 
leder in Rivers Pride i sin box 
igen medan den lilla hunden 
Piggelin nyfiket springer runt 
benen och undrar när hon ska 
få uppmärksamhet.
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RIVERS PRIDE

Ålder: 11
Mankhöjd: 144,5 cm
Mamma: Sweet Demand
Pappa: Prince River 
I tävlingssammanhang finns fyra 
kategorier beroende på ponnyns 
mankhöjd. Rivers Pride är en D-
ponny som får ha mankhöjd mellan 
141 och 148 cm.

Malin Månsby Svedberg 
tycker det är roligast med 
galopp eftersom det går så 
fort. 55 kilometer i timmen 
kan ponnyn Rivers Pride 
komma upp i. I år har paret 
vunnit SM, Skandinaviska 
mästerskapen och prestige-
fyllda Derbyt i ponnygalopp.

n Ponny-SM och har bara en förlust på hela året

 Ålder: 13
Bor: Nödinge
Andra sporter: Fotboll och slalom
Marginal till tvåan i ponnygalopp-
SM: 6,4 sekunder.

MALIN MÅNSBY 
SVEDBERG

Dags 
att börja 

motionera?
Låna gångstavar på biblioteket!

www.toyota.se

Toyota Corolla är världens mest sålda bil med 32 miljo-
ner tillverkade exemplar. Nu har vi använt allt vi lärt oss 
av denna klassiker och utvecklat en arvtagare som bry-
ter den regerande normen: Toyota Auris. Auris står för 
innovation med föraren i centrum, men också för säker-
het, effektivitet och ekonomi. I toppklass. Erbjudande 
just nu: De 300 första kunderna som köper en Auris får 
exklusiva vip-biljetter för två till den välkända musikalen 

Starlight Express i Stockholm den 3/11 eller Göteborg 
den 10/11. Vi bjuder också på buffé i vip-lounge i sam-
band med föreställningen, och hotellövernattning**. 
Dessutom: Väljer du att finansiera bilen med hjälp av 
Billån eller Fördelslån hos Toyota Financial Services får 
du just nu bilförsäkringen Toyota Körklar i 6 månader 
utan extra kostnad***. Så passa på, kom in och provkör! 

Toyota Auris. Från 143.900 kr. Fördelslån 1.756 kr/mån* 
– just nu med Toyota Körklar 6 mån utan extra kostnad.

Den innehåller allt vi lärt oss 
av 32 miljoner Corollor. 

BRÄNSLEFÖRBRUKNING BLANDAD KÖRNING: 5,0–7,1 L/100 KM. CO2-UTSLÄPP: 132–166 G/KM. 
*TOYOTA FÖRDELSLÅN: XX MÅN, RÖRLIG RÄNTA ,XX% (STIOR 90 DGR), KONTANTINSATS XX% (XX.XXX KR), 
RESTSKULD XX%X (XX.XXX KKR), EFFEKTIV RÄNTA  X,XX%.**ERBJUDANDET GÄLLER FR O M 7 SEP 2007. 
ERBJUDANDET KAN EJ ERSÄTTAS AV KONTANTER ELLER KOMBINERAS MED MED ANDRA RABATTER ELLER AVTAL.
***GÄLLER KREDITANSÖKNINGAR T O M 31 OKT 2007. 

Passa på! 
Få biljetter tillStarlight Expressoch hotellöver-

nattning!

Öppet: Måndag-fredag 9-18 lördag 11-14 Tel. 0303-24 57 70 
Bultgatan 42, Rollsbo Ind. omr.  www.toyotakungalv.se


