
Jag hälsade på hemma hos Equality Line's teamryttare Linda Heed 
på Björkö gård  för att ställa lite frågor och välkomnades med årets 
första saffransbullar. Linda har varit teamryttare för Equality Line 
sedan D-ponnytiden så snart får det firas med ett 20-
årsjubileum.Linda är för oss och våra leverantörer en otrolig resurs, 
Linda kommer alltid med synpunkter & idéer och det är en stor 
hjälp för att vi ska kunna utveckla och förbättra våra produkter. 

 I stallet finns flera unga talanger, men de fyra främsta hästarna 
beskrivs så här, om man inte går in på prestationer och stam.. 

Niveau 1136 - allas älskling som älskar morötter. 

Chicago de Taillevent - försöker se ut som en tuffing men är 
egentligen en mjukis som ser upp till Niveau. 

Freigeist- busig och utmärker sig med sina pipande ljud. 

Lancada - manstokig dramaqueen. 

Linda säger att hon kan se i ögonen om det kan vara rätt häst för 
henne;  en blick som utger mod, klokhet och kämparglöd söker hon 
efter, "Vi skall vara ett team och hästen skall vilja kämpa med mig 
på banan" .  

Jag passade även på att prata med Lindas hästskötare som är en 
viktig del av Team Heed och om de hade några" groomtips" tex 
vad det  alltid finns i tävlingsskåpet förutom det vanliga? De packar 
alltid babyservetter, maskot, hästgodis och Leistners nya ryktborste 
Ultimate, som är en ny favoritprodukt. De tycker det bästa med 
deras jobb hos Linda är hästarna, att varje dag är unik, att det är 
en positiv stämning och det alltid är nära till skratt. 

Har du frågor till Linda Heed ? 
Skriv i kommentarsfältet så svarar Linda där.

Vad söker du i en häst? 
Mod,försiktighet,bra avstamp 
Bästa träningstips? 
Innerskänkel till yttertygel 
Vad är viktigt för dig i din 
syn på hästhållning  ? 
Horsemanship..hästen skall 
alltid må bra.Hästarna skall ha 
en naturlig och varierande 
vardag med utevistelse och 
uteritter varvat med träning /
tävling 
Vad tröttnar du aldrig på 
med hästar ? 
Möjligheten och viljan att alltid 
bli bättre och en hästpuss.... 
Favorittävlingsplats? 
Göteborg Horse Show 
Största stund i " hästlivet" ? 
OS i Hongkong  
Har du några 
favoritprodukter från 
Equality Line ? 
Allt! Men ska jag välja ut några 
är det Prestige sadlarna , Dy'on 
täckena och Equiline 
neoprenlindor. 


