
Namn: Katarina Bohman
Resa: Irland - Terränghoppning i herrgård
Datum: 26 april-3 maj 2014

1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra
Kommentar mottagande: Fastän det inte var ridning planerad, stod hästarna sadlade och vi red ut 
en sväng och hoppade .  Kunde inte startat bättre!!

2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: bra
Kommentar boende: Enkelt boende; men rent, varmt och gott tryck i duschen! Mkt trevligt att bo 
på gården. Skön  avslappnad stämning på gården!

3. Hur var maten som ingick i resans pris?:
Kommentar maten: Vi fixade egen mat.

4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra
Kommentar om ridningen: Överträffade alla förväntningar. Mycket ridning. Terränghoppning två 
gånger om dagen + en kortare  uteritt. Bra undervisning. Olivier byggde upp svårighetsgraderna 
under veckan. Vi hoppade ca 100  hinder om dagen, i sex dagar.... såååååå nöjda!!

5. Vad tyckte du om kvaliten på hästarna?: mycket bra
Kommentar om hästarna: Över all förväntan! Vi red tre olika hästar varje dag och vi fick våra 
favoriter i repris under veckan  som gick. Alla hästar hoppade gärna och bra! Det fanns alla typer av 
hästar, från "trygga rundan" till  häst med tryck och krut i. Olivier såg rätt snart vilken typ man 
föredrog och försökte ge oss den  typen av häst. 

6. Hur blev du omhändertagen?: mycket bra
Kommentar omhändertagande: Alla som jobbade på gården och alla andra irländare som dök upp, 
var väldigt trevlig och  hjälpsamma!

7. Vad är ditt allmänna intryck av resan?: mycket bra
Kommentar allmänt intryck: Över all förväntan! Vi vill åka tillbaka!

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: bra
Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet?: Vägbeskrivningen kan förbättras, vi 
körde vilse. Inte lätt att hitta på irländska landsbygden.  Programmet stämde inte direkt, men 
ändringarna var till det bättre! 

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: bra
Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: -

10. Hur många deltagare var ni i gruppen?: 3-15

11. Skulle du vilja åka med Häst & Sport Resor igen?: ja
Kommentar om att åka med Häst & Sport Resor igen: -

12. Jag godkänner att mina synpunkter publiceras på hemsidan: ja



Namn: Niki Hedén
Resa: Irland - Terränghoppning i herrgård
Datum: 10-14 april 2014

1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra
Kommentar mottagande: - Jag fick vänta en liten stund på ägaren, men blev omhändertagen av en 
stalltjej som fixade te och  gav mig kakor framför kaminen i fikarummet. 

2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: mycket bra
Kommentar boende: - Bodde på pensnionatet och det var helt otroligt. Rent, fräscht, supertrevliga 
ägare, supergod lagad  frukost varje morgon och sååå hjälpsamma och flexibla!

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra
Kommentar maten: - Frukosten var perfekt. Jag var orolig att lunchen (en macka stod det på 
hemsidan) inte skulle räcka  först, men jag fick frukt och godis och grejer så jag gick absolut inte 
hungrig. 

4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra
Kommentar om ridningen: - Det är ju lite annorlunda stuk än svensk skolridning om man säger så, 
man får lägga undan  stilhoppningen på understa hyllan ;) Jag uppskattade dock att man verkligen 
fick RIDA, trots att  hästarna var vana - det kändes som att varje häst var unik och hade sina 
egenheter och man kunde  inte bara "åka med" som man kanske kan tro på hästar som går på 
"ridskola".

5. Vad tyckte du om kvaliten på hästarna?: mycket bra
Kommentar om hästarna: -Oj, nu skrev jag lite om det på ovanstående fråga: Det kändes som att 
varje häst var unik och hade  sina egenheter och man kunde inte bara "åka med" som man kanske 
kan tro på hästar som går på  "ridskola". Alla var framåt, jag fick några hästar som dock var en liten 
utmaning ibland, man kunde  inte slappna av utan var tvungen att rida på hindren och det var 
toppen!

6. Hur blev du omhändertagen?: mycket bra
Kommentar omhändertagande: - Irländarna måste ju vara världens trevligaste människor. 

7. Vad är ditt allmänna intryck av resan?: mycket bra
Kommentar allmänt intryck: - Bästa semesterresan någonsin. Och jag har rest MYCKET.

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: mycket bra
Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet?: - Jag kan inte komma på något särskilt 
just nu... Tyckte det fungerade bra men jag missuppfattade  lite hur bokningen gick till så kanske en 
mer tydlig info om att bokningen inte är säkrad förrän man  fått bekräftelsen (kanske självklart men 
jag var lite vimsig där och bokade flyg för snabbt..)

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra
Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: - Bra. Snabb kontakt och inga konstigheter. 

10. Hur många deltagare var ni i gruppen?: 1
11. Skulle du vilja åka med Häst & Sport Resor igen?: ja
12. Jag godkänner att mina synpunkter publiceras på hemsidan: ja



Namn: Magnus Bratt
Resa: Irland
Datum: 2013-10-11

1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra
Kommentar mottagande: -

2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: mycket bra
Kommentar boende: Kändes bra, ingen lyxstandard,  men allt vi behövde fanns och det fungerade 
bra att laga mat tillsammans.

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: bra
Kommentar maten: Åt på restaurang i Portumna - helt OK, men Portumna är nog ingen 
restaurangstad. Men det var inte  därför vi åkte hit/dit.

4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra
Kommentar om ridningen: HELT FANTASTISK! Både terränghoppningen och jakten var fantastisk. 
Tuffare hoppning än jag var  van vid sedan tidigare, men mycket bra hästar och instruktörer.  

5. Vad tyckte du om kvaliten på hästarna?: mycket bra
Kommentar om hästarna: Mycket bra för det vi gjorde - hoppa terräng och rida jakt.

6. Hur blev du omhändertagen?: mycket bra
Kommentar omhändertagande: Väldigt bra stämning och välkomnande atmosfär. 

7. Vad är ditt allmänna intryck av resan?: mycket bra
Kommentar allmänt intryck: Helt fantastisk! Jag hoppas kunna åka tillbaka. 

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?:
Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet?: Vet ej, har bara fått info via ARK och 
Gunnar - som var föredömligt kort och vältimad.9. 

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: 
Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: Har inte 

10. Hur många deltagare var ni i gruppen?: 9

11. Skulle du vilja åka med Häst & Sport Resor igen?: ja
Kommentar om att åka med Häst & Sport Resor igen: -

12. Jag godkänner att mina synpunkter publiceras på hemsidan: ja



Namn: Maria Nordvall
Resa: Terränghoppning i Herrgårdsmiljö
Datum: 25 Aug

1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: bra
Kommentar mottagande: -

2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: bra
Kommentar boende: -Mysigt att bo på gården. 

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra
Kommentar maten: -

4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra
Kommentar om ridningen: -Helt fantastisk. Så mycket ridning, och hoppning. Mitt självförtroende 
är på topp. Oliver är en underbar tränare som kan sina hästar och ger en mycket feedback på ett 
bra sätt. Glimten i ögat hela tiden och avslutar alltid med positiv kritik. Terrängbanan är underbar 
men mycket varierade hinder.

5. Vad tyckte du om kvaliten på hästarna?: mycket bra
Kommentar om hästarna: -Underbara hästar. Jag fick chansen att prova många olika hästar och där 
jag fastnade för någon fick jag fortsätta med den hästen.

 6. Hur blev du omhändertagen?: mycket bra
Kommentar omhändertagande: -Otroligt väl. Oliver med hans härliga gäster gjorde alltid så man 
kände sig välkommen.

7. Vad är ditt allmänna intryck av resan?: mycket bra
Kommentar allmänt intryck: -En av de bästa resorna jag gjort! 

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: bra
Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet?: -

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra
Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: -

11. Skulle du vilja åka med Häst & Sport Resor igen?: ja
Kommentar om att åka med Häst & Sport Resor igen: -

12. Jag godkänner att mina synpunkter publiceras på hemsidan: ja



Namn: Vigdis By
Resa: Terrenghopping i herregårdsmiljø
Datum: 02.08.2012-06.08.2012

1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra
Kommentar mottagande: - Vi ble tatt i mot som gamle venner, det er alltid veldig koselig å komme 
hit.

2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: mycket bra
Kommentar boende: - Vi kunne ikke hatt det bedre enn hos Mary på Oak Lodge B&B!

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra
Kommentar maten: - God engelsk (irsk) frokost og solid packed lunsj! 

4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra
Kommentar om ridningen: - Vi har aldri sett etter noe annet etter at vi oppdaget detta ställe for ni 
år siden. Både hester og terreng er så bra at vi bare vil reise tilbake til Floserhill når vi har vært der.

5. Vad tyckte du om kvaliten på hästarna?: mycket bra
Kommentar om hästarna: - Supre hester, lydige, villige og med masse energi!

6. Hur blev du omhändertagen?: mycket bra
Kommentar omhändertagande: - På beste vis. Oliver er utrolig engasjert og gjør alt for at vi skal ha 
et bra opphold. Utrolig at han orker å opprettholde entusiasmen år etter år, men det gjør han 
altså. Hvert år tenker vi, dette var det beste året hittils!

7. Vad är ditt allmänna intryck av resan?: mycket bra
Kommentar allmänt intryck: - Helt supert, vi får masse ridning for pengene i en trivelig, gjestfri og 
varm atmosfære. Man får tøye grensene litt for hva man egentlig tør i et trygg ramme under 
Olivers kyndige rettledning. Et opphold häe må bare oppleves!

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: bra
Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet?: - Det har vært stort sett samme 
informasjon i alle de ni årene vi har reist. Kanskje burde materiellet fornyes litt?

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra
Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: - Problemfritt.

10. Hur många deltagare var ni i gruppen?: 2

11. Skulle du vilja åka med Häst & Sport Resor igen?: ja
Kommentar om att åka med Häst & Sport Resor igen: - Det er enkelt og greit å bruke Hest og 
Sportresor.

12. Jag godkänner att mina synpunkter publiceras på hemsidan: ja



Namn: Maria Lejestrand
Resa: Irland - Terränghoppning i herrgård
Datum: 2 - 9 april 2012

1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra
Kommentar mottagande: Hjärtliga, roliga härliga människor!

2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: bra
Kommentar boende: Boendet är mycket enkelt men stämde med förväntningarna.

3. Hur var maten som ingick?:
Kommentar maten: Ingen mat ingick

4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra
Kommentar om ridningen: Fantastiska hästar, fantastiska hinder och massor av ridning!

5. Vad tyckte du om kvaliten på hästarna?: mycket bra
Kommentar om hästarna: Starka, tuffa, modiga och kloka irländska hästar som tog väl hand om 
oss!

6. Hur blev du omhändertagen?: mycket bra
Kommentar omhändertagande: Mycket väl! Underbara människor med ett mycket stort hjärta! 
Efter tre dagar räknades vi inte som gäster längre utan vänner och det tog vi som en stor 
komplimang!

7. Vad är ditt allmänna intryck av resan?: mycket bra
Kommentar allmänt intryck: Härlig resa, som kommer att upprepas!

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: mycket bra
Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet?: Taxiresan från Ballinasloe kostar ca 
45, inte 38 EUR som det stod i materialet. Boendet är mkt enkelt och matlagningsmöjligheterna är 
lite begränsade, det kan man kanske poängtera lite bättre. Köket funkar, men är litet och enkelt 
och är man flera sällskap som bor på gården blir det bökigt att laga mat samtidigt.

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra
Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: -

10. Hur många deltagare var ni i gruppen?: 3

11. Skulle du vilja åka med Häst & Sport Resor igen?: ja
Kommentar om att åka med Häst & Sport Resor igen: -

12. Jag godkänner att mina synpunkter publiceras på hemsidan: ja
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