
 



 









 

 

 

 

 

 

 

 

Jag såg dig och kände så starkt i hjärtat ” det här är min häst”, nästa dag var annonsen borta... 

Jag tänkte att äh jag hade ändå inte möjlighet att köpa en unghäst nu, för jag hade inte 

stallplats för en till häst. Ett år gick och du var ”såld”, jag hade börjat öppna ögonen för att 

hitta ”den rätta unghästen” för mig. Så plötsligt dyker du upp på skärmen igen och jag säger 

högt ”titta här är han, det här är min häst.” Qalms Red Hot Chili, någonting hände i hjärtat när 

jag såg dig, känslan var så stark, som kärlek vid första ögonkastet. Vi åkte ner till Qalm 

Quarterhorses och hälsade på dig, du hade varit tingad och handbetald, men aldrig flyttat. Jag 

tror på att saker händer av en andledning, det här var bara meningen.  Jag glömmer aldrig den 

fina dagen i vårsolen, när du trots din ovana vid människor , vände ryggen till din trygga 

hästflock för att komma fram och utforska mig. Du nosade mig i nacken med din söta lilla 

mule, du höll på att tappa fölpälsen och såg ut som ett gulligt, fluffigt litet får, men man kunde 

redan då se vilken fin kille du skulle bli. Jag kände det att det skulle vara du och jag, jag tror att 

du kände det också.  Jag bestämde att du skulle få följa med hem, jag fick förtroendet av din 

uppfödare att sköta all träning själv, så vi hämtade dig och vår resa hade bara börjat.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När du kom till mig var du en liten hingst som nyss fyllt 1 år, inte människovan eller 

ledd i grimma. Precis som jag hade önskat, att få göra allt själv med dig. Med kärlek 

och tillit kommer man långt och vårt band växer hela tiden, du litar på mig, jag litar 

på dig, du gör allt för mig, jag gör allt för dig. Idag är du en ståtlig hingst på 5,5 år och 

jag njuter av resan vi gör tillsammans, och jag tror att du gör det också. Annars skulle 

du nog inte gnägga på mig så fort du hör mig öppna ytterdörren, eller när jag kliver ur 

bilen då jag kommer hem från jobbet. Du är en barndomsdröm som blivit sann, att 

själv utbilda och rida in min egna quarterhingst. Likså drömmen om att ha en egen 

hästgård, och nu bor du här hemma på min och Kristoffers alldeles egna lilla dröm-

gård. Jag känner mig så tacksam till livet. 

 

Det blev några års frånvaro från tävlingsbanorna från min sida, efter att min älskade 

arab Hermes, fick gå i pension, ålderns höst kom och plötsligt blev Hermes en ängel. 

Det var dags för dig att få ta över helt och jag ville göra allt för dig Chili, för att du 

skulle bli redo att ta över Hermes orangea tävlingsfilt. I somras var det äntligen dags, 

jag till och med prscr meddelandet ”din anmälan på hästen Qalms Red Hot Chili Jr-

häst är nu godkänd”. Jag anmälde oss för att jag ville visa dig livet som tävlingshäst, 

jag ville inte att du skulle ha någon press , utan bara få vara och upptäcka världen 

tillsammans med mig. Du var lite nervös och lite exalterad först, men efter 10-15 min 

på framridningen slappnade du av och lät mig guida dig precis som hemma. Jag sa till 

och med till mina medföljare att ”jag är jättenöjd så vi kan åka hem nu” och min 

mamma svarade ”men Malin ni måste ju starta först, nu när vi är här”. Och såklart 

skulle vi göra det. Du fick till och med komma in på prisutdelning och rosetter i 

tränset, men det var bara grädde på moset. Vi åkte hem du fick massor med beröm 

och tid att smälta din nya upplevelse. 

 

Vi tränade på och anmälde en tävling till, precis lika kravlöst, jag vill verkligen att du 

ska tycka det är lika kul som jag på tävlingsbanan. Och om så var, även denna gång 

lastade vi ur och du ville tala om för alla ”HÄR ÄR JAG”, men när du hade gjort det 

och landat lite, så uppförde du dig precis lika lugnt och bra som hemma .. Och de 3 

starterna vi gjorde den soliga dagen i Lösåsen på Dala Western Games,  16/6 2018, 

kommer jag aldrig att glömma. Du kliver in på banan och levererar en blågul rosett i 

första klassen, ranch riding. Du gör mig så stolt och lycklig att jag nästan glömmer 

bort att vi ska in först i nästa klass, reining. Så plockar du en blågul rosett även där 

och jag tror du kände min 



 

 

 

 

 

lycka och stolthet över dig, du hade absolut inga krav på att prestera men du gjorde 

det som om du aldrig gjort annat, och jag tror minsann att du tyckte att det var lika 

kul som jag. Vi går in i vår 3e och sista klass för dagen, western riding, och du får med 

dig en blå rosett, och jag fattar knappt vad som hände den dagen. Det var som att 

sväva på rosa moln att få rida våra första ärevarv tillsammans du och jag, det rann 

faktiskt en glädjetår eller två ner från min kind.  

Vad ska det bli av dig när du blir stor lille vän? Vår resa har bara börjat, vi har gjort 

och gör allt tillsammans du och jag, med kärlek och tillit, i vår takt.  Vi har nu hunnit 

vara med på 3 clinics för Fred Thomsson på Long Valley Ranch (jag längtar redan till 

nästa gång) och startat 2 uppsuttna tävlingar...  

Qalms Red Hot Chili - the future is ours!  

Nu kör vi så långt vi bara kan, tillsammans du och jag! Mot nya drömmar! 

 ”If you can dream it – you can do it!”  //Malin Malmling 

 

 

 

 

 

 

Qalms Red Hot Chili 

Quarterhingst född 2013  

E: Poco Nifty Man 

U: Ba Docs Peppy Rose 

 

Tack för att du läst!  

God Jul och Gott Nytt år från mig, Malin Malmling och Chili. 





          

 

 

 

 



 


