Bloomingxx fyller 20 år den 25 april 2012
Jag och Blooming, 16 år ihop. 1996-2012, foton 2004 – 2012
2004

Bloomings första föl, en hingst. ”Fölisen” född 17 april, e Eighty Eight Keysxx. Inte så lätt att ”ställa upp” ett föl för fotografering…

Emma hjälpte mig att lastträna ”Fölis”. Emma kom till oss våren 2004
och har hjälpt mig med hästarna sedan dess.

2005

Alexia Bloomer xx född 18 maj e Eighty Eight Keys xx med mamma Blooming.

Blooming och katten Ernst som flyttade in till oss
denna sommaren.

2006

Vi älskar vatten! Utflykt till sjöarna i Saxtorp.

2007

Jag och Blooming på”Polishästträning” för Linus Andler i Stävies ridhus. Coola Blooming!

Emma och Blooming.

2008

Blooming xx, Alexia xx och Matanza ox (Alexias kompis sedan hon var föl).

”Har du en morot?”

Jul igen! Blooming och Alexia.

2009

Alexia äntligen inriden (försenat p g a av allvarlig skada som 2-åring). Blooming har en viktig uppgift att vara trygg följehäst på
uteritter med Alexia. Emma på Blooming och jag på Aleixa.

Nu började vi hoppträna igen. Emma rider.

2010

Vi gillar våra färgglada Charisma-träns! Emma rider foto t v. Anette foto t h.

2011
Vintern 2010-2011 gick vi på hästagility. Jag med Alexia och Emma med Blooming. Emma och ”Bloomsan” fastnade inte på foto
men väl på film. Visst är de duktiga!

Blooming fick sitt tredje föl, Anthony Bloomer, född 29 juni, e. Hermes (SWB).

2012
Vi började rida Blooming igen i höstas och nu har vi börjat träna.
25 april fyllde Blooming xx 20 år. Grattis snäckan!
Det firades med kalas och tårta i stallet. ”Ungdomarna” blev väldigt uppspelta och undrade varför Blooming skulle äta på en
”pidestal” i stallgången. Glupska Alexia blev jätteavundsjuk. ”De stora grabbarna” stod lugnt och studerade spektaklet. Naturligtvis
fick alla hästarna smaka av tårtan. Lite dåligt bordsskick får jag erkänna att Blooming hade. Hon skickade snabbt ner hela tårtan på
golvet  … Tårtan var uppskattad i alla fall.
Vi själva firade med princesstårta. Gäster var bl a min kompis Britt som hittade Blooming åt mig för 16 år sedan.
Tack Britt för att du förde samman mig och finaste Blooming!

Vilken tårta väljer du?

Foton 1996-2003

