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M ån ad en s h i n g s t
Top Nonstop RP158

FAKTA
FÖDD 1991
uppfödd hos Heinrich Friedag i
Tyskland. Jag köptes av Fam. Melin
2007 och flyttade då med till
Sverige där jag bor nu.

FÄRG OCH TECKEN
Jag är ca 147 cm hög och är en
snygg fux med bred bläs och fyra
supersnygga strumpor!

SMEKNAMN
Oftast Nono. Men även Nonis
eller Toppen. Kärt barn har många
namn!

Beskriv en vanlig dag för dig
hemma på gården.
Morgonmaten kommer runt 6.30
och vid 8-tiden får jag komma ut i
hagen,. På sommaren strövar jag runt
och letar dom bästa grästuvorna i min
enorma hage, men på vintern skuttar jag
mest omkring i min vinterhage – den är
inte lika rolig! Kl 12 är det lunchdags och
efter det kan det bli ett litet arbetspass
eller uteritt i den härliga skogen
tillsammans med någon av mina
kompisar! Men först ska jag självklart bli
ryktad!
Jag får komma in från hagen någon
gång mellan 15 och 17 beroende på
väder och årstid. Då är det dags för hö
och min efterlängtade mash! Är det dåligt
väder blir jag spolad och rengjord – som
kung i stallet måste man ju vara snygg!
Därefter brukar jag ta lite vila tills det är
mat igen ca kl. 19 och sedan sista natt-hö
ca.22 innan det är dags för nattens
skönhetssömn!
Om jag kommer och hälsar
på, vad är mest populärt att jag
bjuder på i mat- eller godis-väg?
Jag älskar äpplen och morötter,
men socker är också välkommet! Äter det
mesta!
Favoritsysselsättning:
Retas med de andra hästarna eller
gosa med min matte!

Dawson ganska bra överens, han är en
cool kille – det gillar jag!
Hur ser drömstoet ut?
En mörkbrun nätt liten dam, vacker
som en dag och söt som socker!
Vilken avkomma är du mest
stolt över?
Min son Giovanni som tog silver i
hoppning vid EM för ponnyer 2008!
Tävlar du? Berätta om det?
Meriter tex.
Jag gjorde det mycket förr. Nu har
jag lagt det på hyllan och lever som en
glad och nöjd halvpensionär Men när jag
tävlade så tävlade jag både hoppning och
dressyr i de större klasserna. Har även
tävlat bland de stora hästarna i dressyr
och plockat hem många rosetter genom
åren och hunnit med det mesta! Höhö..
Är du tillgänglig för avel 2013?
Absolut!
En avslutande fråga till din
ägare: om Top Nonstop varit en
Hollywoodskådis, vem hade han
liknat då?
Channing Tatum!!!
(det namnet fick intervjuaren googla
på, så gammal är hon ;)...)

Tack för pratstunden!
Vad är det värsta du vet?
När jag inte jag får mat först!
Har du någon kompis du gillar
extra mycket?
Alla tjejer gillar jag ju… men annars
så kommer jag och min mattes häst
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