
Namn: JENS SKJERDAL
Resa: MEXIKO
Datum: 1601    TIL 2701   2013

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

2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: mycket bra
Kommentar boende: -

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: -

5. Vad tyckte du om kvaliten på hästarna?: mycket bra
Kommentar om hästarna: -

Kommentar omhändertagande: -ETTERSOM DET VAR MIN TUR N.R.3 SOM EN GOD VENN,MED 
SAMME ROM OG MINE FAVEORITTHESTER SOM VAR RESEVERT KUN MEG.

7. Vad är ditt allmänna intryck av resan?: mycket bra
Kommentar allmänt intryck: -

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

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?: SOLO

11. Skulle du vilja åka med Häst & Sport Resor igen?: ja



Namn: Kiki Szamer
Resa: Mexico
Datum: 20140307 - 20140314

1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra
Kommentar mottagande: -Alla var mycket välkomnande! 
Ägarinnan mötte upp med en stor kram:)

2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: mycket bra
Kommentar boende: -Över förväntan, stora rymliga och trivsamt inredda rum.

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra
Kommentar maten: -Mycket God och lagom kryddad mat som man längtade till efter en hel dags 
ridning.

4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra
Kommentar om ridningen: -Långa och härliga galopper i ett underbart landskap. 

5. Vad tyckte du om kvaliten på hästarna?: mycket bra
Kommentar om hästarna: -Lugna och snälla som anpassade sig efter ryttarens krav.

6. Hur blev du omhändertagen?: mycket bra
Kommentar omhändertagande: -Alla som arbetade på Ranchen var glada och trevliga, gjorde allt 
för att man skulle trivas. 

7. Vad är ditt allmänna intryck av resan?: mycket bra
Kommentar allmänt intryck: -Supernöjd!

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: mycket 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: -

10. Hur många deltagare var ni i gruppen?: 5

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: Linda Östling
Resa: Mexico
Datum: 26/10 2013

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

2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: mycket bra
Kommentar boende: -

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: -Väldigt bra, härlig terräng och hästar för alla olika nivåer. Delade vid 
behov upp i mindre grupper vid galopp och man kunde välja snabbt eller långsammare tempo. 

5. Vad tyckte du om kvaliten på hästarna?: mycket bra
Kommentar om hästarna: -Härligt temperament 

6. Hur blev du omhändertagen?: mycket bra
Kommentar omhändertagande: -Servicen var verkligen bra, och dom gjorde verkligen allt för att 
man skulle trivas! 

7. Vad är ditt allmänna intryck av resan?: mycket bra
Kommentar allmänt intryck: -Ett ställe jag gärna skulle besöka igen! Hade inte ridit på länge och 
kände mig lite osäker men efter resan så är "ridsjälvförtroendet" bra igen! Tack vare min fina 
hästoch bra ridning med chans att välja nivå på tempo. Att man kunde välja att rida halvdag, 
heldag och kombinera med andra utflykter var perfekt. Stor flexibilitet och imponerad över 
logistiken!

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: bra
Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet?: Bra att ta med: ficklampa vid ev 
strömavbrott-  Beskrivning av programmet skulle uppdateras för nu är det lite väl detaljerade 
beskrivningar av turerna som man inte riktigt känner igen, dom har så många olika. 
Bättre att bara nämna exempel på vad man kan få se men inte ett dag för dag program.

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?: ca 20

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: Claes Grimslätt
Resa: Mexico
Datum: 24 nov till 8 dec 2012

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

2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: mycket bra
Kommentar boende: -

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: -Bättre än förväntat

5. Vad tyckte du om kvaliten på hästarna?: mycket bra
Kommentar om hästarna: -

6. Hur blev du omhändertagen?: mycket bra
Kommentar omhändertagande: -

7. Vad är ditt allmänna intryck av resan?: mycket bra
Kommentar allmänt intryck: -

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: mycket bra
Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet?: -Betyget avser den sammanlagda 
informationen, efter frågor från mig.

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?: 1-6

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: Tove Olsen
Resa: Mexiko - gruppereise
Datum: 29.10-05.11 2011

1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra
Kommentar mottagande: -En hjertelig omfavnelse fra vertinnen varmet. - Men var glad at jeg selv 
slapp å ringe etter dem  som skulle møte oss.

2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: mycket bra
Kommentar boende: - Bedre enn forventet: Rommet:  God seng og godt sengetøy. Behagelig varme 
på rommet. Egen  hårføner på 110 volt. Finn innretning av dusj/toalett. Fri tilgang til 
te/kaffe/drikkevann. Stedet forøvrig: Vakkert. Behagelig. Fredelig. 

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: -Ekstra pluss var at vi fikk prøve flere hester hvis vi ønsket, og at vi ikke 
alltid måtte ri på linje.

5. Vad tyckte du om kvaliten på hästarna?: mycket bra
Kommentar om hästarna: - 

6. Hur blev du omhändertagen?: mycket bra
Kommentar omhändertagande: -

7. Vad är ditt allmänna intryck av resan?: mycket bra
Kommentar allmänt intryck: - Vil svært gjerne reise dit igjen! - Kanskje det beste stedet og den 
beste ridningen jeg har hatt  hittil. - Det var behagelig å bo på samme sted hele tiden, spesielt pluss 
med poolen og solsengene.

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: mycket bra
Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet?: - At det ikke bare trengs eget adapter, 
men også konverter fra 220 til 110 volt (evt 230 til 120).

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?: 12

11. Skulle du vilja åka med Häst & Sport Resor igen?: ja
Kommentar om att åka med Häst & Sport Resor igen: - Det føles trygt å reise med dere, og 
kvaliteten på overnattingsteder og hester har så langt vært til  
dels meget god. 

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



Namn: Therese Jälsbo
Resa: Gruppresa till Mexico
Datum: 29 oktober 2011

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

2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: mycket bra
Kommentar boende: Sköna sängar, fin inredning

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra
Kommentar maten: Maten var väldigt god och varierande

4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra
Kommentar om ridningen: Olika turer varje dag i olika terränger, med möjlighet att välja hur pass 
mycket man vill rida, bra tempo på turerna

5. Vad tyckte du om kvaliten på hästarna?: mycket bra
Kommentar om hästarna: Härliga och framåt hästar, som var väldigt lugna och trygga. Otroligt 
säkra på fötterna.

6. Hur blev du omhändertagen?: mycket bra
Kommentar omhändertagande: Man blev så väl omhändertagen av Uschi och hennes personal, 
mån om att man skulle trivas och må bra.

7. Vad är ditt allmänna intryck av resan?: mycket bra
Kommentar allmänt intryck: Man ville inte åka hem, det var otroligt bra organiserat och välplanerat 
allting.

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

10. Hur många deltagare var ni i gruppen?: 12

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: Ewa Hammarin 

Resa: Mexico, lyxsemester 

Datum: 2010-11-05  - 2010-11-19 

 

1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: bra 

Kommentar mottagande: Killen som hämtade oss kunde minimal engelska, men i övrigt bra. 

 

2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: mycket bra 

Kommentar boende: - 

 

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

Kommentar maten: Supergod mat VARJE dag. Önskade man ngt speciellt fick man det också. Otroligt 

fin bordsdekoration, olika varje dag. 

 

4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra 

Kommentar om ridningen: Mkt bra ridning i bra och varierande terräng. Mkt gott säkerhetstänkande 

utan att ta bort det roliga. 

 

5. Vad tyckte du om kvaliten på hästarna?: mycket bra 

Kommentar om hästarna: -Pigga och supersäkra hästar. Jag red 5 olika hästar, ALLA var lika säkra 

pigga o bra, men med olika karaktär. 

 

6. Hur blev du omhändertagen?: mycket bra 

Kommentar omhändertagande: ALLA var mkt måna om att vi skulle trivas. Superbra 

omhändertagande på alla nivåer. 

 

7. Vad är ditt allmänna intryck av resan?: mycket bra 

Kommentar allmänt intryck: Klart den bästa resan hittills ( har väl varit på 8 - 9 ridresor). Allt var mkt 

bra, boende, mat, omhädertagande, ridning och hästarna. Kan varmt rekommendera denna resa. 

Vare sig man har liten eller mkt god ridvana är detta en superbra ridresa ! 

 

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?:  

mycket 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: - 

 

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: Samtliga resor bokade med Er har alla varit av 

mkt god kvalité, har aldrig varit missnöjd med ngn resa. 

 

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



Namn: Familjen Lindmark 
 
Resa: Mexico, Lyxig ranchvistelse 
 
Datum: 19/10 2008 
 
1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra 
 
Kommentar mottagande: -Vi kom på morgonen och blev direkt slussade in på den underbara verandan 
och fick frukost. 
 
2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: mycket bra 
 
Kommentar boende: -Härliga rum, bra städat, sällskapsutrymmen av sällan skådat slag. 
 
3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra 
 
Kommentar maten: -Eftersom vi stannade på fler ställen i Mexico så har vi lite erfarenhet och placerar 
detta kök som nummer ett i Mexico. Prova chilisoppan, mmm 
 
4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra 
 
Kommentar om ridningen: -Sjukt bra. Flexibelt. Fantastisk natur. Bra guider. 
 
5. Vad tyckte du om kvaliten på hästarna?: mycket bra 
 
Kommentar om hästarna: -Hästar som tar sig fram där vi själva knappt skulle våga gå. Lugna, lydiga men 
ändå en bra speed. 
 
6. Hur blev du omhändertagen?: mycket bra 
 
Kommentar omhändertagande: -Kan man flytta in där??? 
 
7. Vad är ditt allmänna intryck av resan?: mycket bra 
 
Kommentar allmännt intryck: -Har man möjlighet, tid och pengar - ÅK!!! Har man inte det, Åk ändå! 
 
8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: mycket 
bra 
 
Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet?: -Nej 
 
9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra 
 
Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: -Bra support och service, 
Tack alla. 
 
Antal i gruppen: 5 
 
11. Skulle du vilja åka med Häst & Sport Resor igen?: ja 
 
Kommentar om att åka med Häst & Sport Resor igen: -Hur snart kan vi åka? Nya Zeeland står högt på 
listan, likaså Italien. 
 
12. Jag godkänner att mina synpunkter publiceras på hemsidan: ja 
 
13. Jag godkänner att mina kontaktuppgifter lämnas ut om någon vill kontakta 
mig om hur resan var: ja 


