
Kör- och ridutflykt med övernattning i Rone den 4-5 juni 2005  
 

Den 4 juni vaknade vi med dunder och brak ifrån vår herre och vi beslutade efter många om 

och men att skjuta upp starten till vår utflykt. Och minsann, våra böner blev hörda och det 

blev ett riktigt solskensväder på eftermiddagen. Det var 5 ekipage som startade ifrån 

Änggårda i Rone och satte nosarna mot Eke. Färden gick över stock och sten ibland, asfalt 

någon gång, men för det mesta på fina skogsvägar.  

 

På halva vägen möttes vi av ett ytterligare ekipage som hade haft förhinder att komma till 

starten.  Vid sojden i Eke tog vi kaffepaus och då solen började bli lite trött vände vi där mot 

Änggårda igen. Vi tog en liten snabbare väg tillbaka utan att för den skull befinna oss på stora 

landsvägen hela tiden. Vi for förbi Bruntes födelsehem, och där förbi ville inte Brunte gå utan 

att hälsa på. Mats körde bara med en hand då han var gipsad, men vad gör det, Brunte vet vad 

han vill och är ett stort charmtroll. Efter en del gnäggande och diskussioner följde han med 

oss. På kvällen åt vi underbart gott grillat hos Lisa och Tomas Lindgren och hade det riktigt 

mysigt och trevligt. 

 

Dagen därpå ställdes nosarna mot Burs och Tomtbod och Bandelunda. Vid denna vackra 

strand med lång sandstrand avnjöts kaffekorgen för vidare tur förbi Vanges och åter hem mot 

Änggårda. Vi njöt samtliga av det fina vädret och att vi hade så duktiga hästar och vi hade det 

så in i norden trevligt. 

 

Vi som njöt var: 

Mats Boman med Brunte och 2 vackra tjejer med 3 barn som kvittrade så gott som hela tiden 

Per-Olof Thomsson med Jevalia 

Bissan Forslund och Claudio med Rax  

Birgitta Cramér och Ulla Borre med Dixson och Safir 

Gun-Britt och Staffan Berggren med Zorba 

Sara Borre red Opal 

Sara Wiss och en rar kompis red varsin go häst som jag ej kommer ihåg namnen. Kompisens 

häst heter Pigall och Saras häst var bestämt en fjording. 

Vi tyckte att hovleden blir jättefin och Änggårda är en mycket bra start och målplats med 

övernattning, fållor och trevligt folk. Tack Lisa och Tomas. 

 

 

Birgitta Cramér 
 


