
Namn: Katharina Lundström 
Ankomstdatum: 2022-09-30 
Resa: Sverige, Västerås - Dressyr & WE, weekend

Fråga Svar Kommentar

Hur blev du mottagen vid
ankomsten?   Mycket

bra  

Hur var boendet jämfört med dina
förväntningar?   Bra Enkelt men mysigt boende

Hur var maten som ingick i resans
pris?   Mycket

bra
Jättegod hemlagad mat och härliga efterrätter både till lunch och
middag.

Vad tyckte du om kvalitén på
ridningen?   Mycket

bra
Väldigt givande lektioner! Och jätteroligt att få testa WE. Therese är
en väldigt kunnig och inspirerande instruktör.

Vad tyckte du om kvalitén på
hästarna?   Mycket

bra Välutbildade och mycket trevliga hästar.

Hur blev du omhändertagen?   Mycket
bra  

Vad är ditt allmänna intryck av resan?   Mycket
bra Fantastiskt rolig helg! Ser fram emot en ny resa till våren!

Vad tyckte du om informationen på
hemsidan?   Bra  

Hur upplevde du kontakten med
HorseXplore?   Bra  

Skulle du vilja åka med HorseXplore
igen?   Ja  

Jag godkänner att mina synpunkter
publiceras på hemsidan:   Ja  

       



Namn: Karin Lünnér 
Ankomstdatum: 2022-07-26 
Resa: Sverige, Västerås - Dressyr & WE, 4 dagar 

Fråga Svar Kommentar

Hur blev du mottagen vid ankomsten?   Mycket
bra Blev igenkänd från tidigare besök.

Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?   Bra Enkelt men fungerar.

Hur var maten som ingick i resans pris?   Bra Allt var vällagat och gott.

Vad tyckte du om kvalitén på ridningen?   Mycket
bra

Fantastiska känsliga hästar och mycket bra
instruktör.

Vad tyckte du om kvalitén på hästarna?   Mycket
bra Bästa jag ridit.

Hur blev du omhändertagen?   Mycket
bra  

Vad är ditt allmänna intryck av resan?   Mycket
bra Tredje gången på detta resmål.

Vad tyckte du om informationen på hemsidan?   Mycket
bra  

Hur upplevde du kontakten med HorseXplore?   Mycket
bra  

Skulle du vilja åka med HorseXplore igen?   Ja  

Jag godkänner att mina synpunkter publiceras på
hemsidan:   Ja  

       



Namn: Linda Höft 
Ankomstdatum: 2022-07-19 
Resa: Sverige, Västerås - Dressyr & WE, 4 dagar 

Fråga Svar Kommentar

Hur blev du
mottagen vid
ankomsten?

  Mycket
bra  

Hur var boendet
jämfört med dina
förväntningar?

  Mycket
bra Boendet var som beskrivet, det var rent och snyggt och det är viktigt för mig.

Hur var maten som
ingick i resans pris?   Mycket

bra Fanstastiskt god och oväxlande mat med smarriga efterrätter.

Vad tyckte du om
kvalitén på
ridningen?

  Mycket
bra

Fick prova �era olika delar och �ck hjälp där jag hade svårigheter att förmedla mig.
Jag hade aldrig tidigare provat WE och hade gärna gjort det lite mer ingående men
grunderna i dressyren behöver ju sitta före man ger sig i kast med en WE-bana.
Superkul!

Vad tyckte du om
kvalitén på
hästarna?

  Mycket
bra

Gillade alla hästar som jag �ck rida och på 6 ridpass �ck jag prova 3 hästar, de var
olika varandra men alla �na, sammarbetsvilliga och trevliga på olika sätt.

Hur blev du
omhändertagen?   Mycket

bra  

Vad är ditt allmänna
intryck av resan?   Mycket

bra  

Vad tyckte du om
informationen på
hemsidan?

  Bra Kan vara tydligare att man ska ha med handduk och sängkläder MEN jag �ck hjälp
med detta på boendet.

Hur upplevde du
kontakten med
HorseXplore?

  Mycket
bra  

Skulle du vilja åka
med HorseXplore
igen?

  Ja  

Jag godkänner att
mina synpunkter
publiceras på
hemsidan:

  Ja  

       



Namn: Marianne Eik 
Ankomstdatum: 2022-07-19 
Resa: Sverige, Västerås - Dressyr & WE, 4 dagar 

Fråga Svar Kommentar

Hur blev du mottagen vid ankomsten?   Mycket
bra  

Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?   Mycket
bra  

Hur var maten som ingick i resans pris?   Mycket
bra  

Vad tyckte du om kvalitén på ridningen?   Mycket
bra  

Vad tyckte du om kvalitén på hästarna?   Mycket
bra

Fantastiskt �na hästar, mycket välridna och
välskötta.

Hur blev du omhändertagen?   Mycket
bra  

Vad är ditt allmänna intryck av resan?   Mycket
bra  

Vad tyckte du om informationen på hemsidan?   Mycket
bra  

Hur upplevde du kontakten med HorseXplore?   Mycket
bra  

Skulle du vilja åka med HorseXplore igen?   Ja  

Jag godkänner att mina synpunkter publiceras på
hemsidan:   Ja  

       



Namn: Gunhild Anderson 
Ankomstdatum: 2022-06-03 
Resa: Sverige, Västerås - Dressyr & WE, weekend

Fråga Svar Kommentar

Hur blev du mottagen vid ankomsten?   Mycket
bra  

Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?   Mycket
bra Kände sig som hemma

Hur var maten som ingick i resans pris?   Mycket
bra Rejäla portioner av hemlagad varierat, supergott

Vad tyckte du om kvalitén på ridningen?   Mycket
bra

Lärde oss supermycket, så bra att få feedback på
alla detaljer

Vad tyckte du om kvalitén på hästarna?   Mycket
bra Pålitliga snälla, kärvänliga

Hur blev du omhändertagen?   Mycket
bra  

Vad är ditt allmänna intryck av resan?   Mycket
bra  

Vad tyckte du om informationen på hemsidan?   Mycket
bra  

Hur upplevde du kontakten med HorseXplore?   Bra  

Skulle du vilja åka med HorseXplore igen?   Ja Man vet att man kommer till bra ställen

Jag godkänner att mina synpunkter publiceras på
hemsidan:   Ja  

       



Namn: Ingrid Olsson 
Ankomstdatum: 2022-05-06 
Resa: Sverige, Västerås - Dressyr & WE, weekend

Fråga Svar Kommentar

Hur blev du mottagen vid
ankomsten?   Mycket

bra Jag åkte kommunalt och �ck hämtning i Skultuna. Mycket smidigt.

Hur var boendet jämfört
med dina förväntningar?   Bra

Det framgår tydligt vid bokning att boeendet i stugor kan upplevas enkelt och
att toalett och dusch �nns i annan byggnad. Det var inga problem och
sängarna var helt OK.

Hur var maten som ingick i
resans pris?   Mycket

bra Fantastiskt god och varierad mat. Efterrätt bäde lunch och middag.

Vad tyckte du om kvalitén
på ridningen?   Mycket

bra Jenny var mycket tydlig och pedagogisk och känner sina hästar väl.

Vad tyckte du om kvalitén
på hästarna?   Mycket

bra Otroligt mjuka och välskolade hästar.

Hur blev du
omhändertagen?   Mycket

bra  

Vad är ditt allmänna intryck
av resan?   Mycket

bra  

Vad tyckte du om
informationen på hemsidan?   Mycket

bra  

Hur upplevde du kontakten
med HorseXplore?   Mycket

bra  

Skulle du vilja åka med
HorseXplore igen?   Ja  

Jag godkänner att mina
synpunkter publiceras på
hemsidan:

  Ja  

       



Namn: Marie Hult 
Ankomstdatum: 2022-04-22 
Resa: Sverige, Västerås - Dressyr & WE, weekend

Fråga Svar Kommentar

Hur blev du mottagen vid ankomsten?   Mycket
bra

Trevligt och roligt bemötande som gav många skratt när
stugornas namn sas.

Hur var boendet jämfört med dina
förväntningar?   Bra  

Hur var maten som ingick i resans pris?   Bra God, näringsrik och varierande samt trevligt sällskap.

Vad tyckte du om kvalitén på ridningen?   Bra Bra matchning av häst och ryttare.

Vad tyckte du om kvalitén på hästarna?   Mycket
bra Trevlig och naturlig hästhållning.

Hur blev du omhändertagen?   Mycket
bra  

Vad är ditt allmänna intryck av resan?   Mycket
bra  

Vad tyckte du om informationen på
hemsidan?   Bra  

Hur upplevde du kontakten med HorseXplore?   Mycket
bra  

Skulle du vilja åka med HorseXplore igen?   Ja  

Jag godkänner att mina synpunkter
publiceras på hemsidan:   Ja  

       



Namn: Inez Malm 
Ankomstdatum: 2021-06-18 
Resa: Sverige, Västerås - Dressyr & WE, weekend

Fråga Svar Kommentar

Hur blev du mottagen vid ankomsten?   Mycket
bra  

Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?   Mycket
bra  

Hur var maten som ingick i resans pris?   Mycket
bra  

Vad tyckte du om kvalitén på ridningen?   Mycket
bra  

Vad tyckte du om kvalitén på hästarna?   Mycket
bra  

Hur blev du omhändertagen?   Mycket
bra  

Vad är ditt allmänna intryck av resan?   Mycket
bra

Det är 2:a gången som jag är där och jag är mkt
nöjd.

Vad tyckte du om informationen på hemsidan?   Bra  

Hur upplevde du kontakten med HorseXplore?   Mycket
bra  

Skulle du vilja åka med HorseXplore igen?   Ja  

Jag godkänner att mina synpunkter publiceras på
hemsidan:   Ja  

       



Namn: Anette Sköld Bäcker 
Ankomstdatum: 2021-05-28 
Resa: Sverige, Västerås - Dressyr & WE, weekend

Fråga Svar Kommentar

Hur blev du mottagen vid ankomsten?   Bra  

Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?     Acceptabelt, men hade önskat toalett i anslutning till
boendet.

Hur var maten som ingick i resans pris?   Mycket
bra  

Vad tyckte du om kvalitén på ridningen?   Mycket
bra  

Vad tyckte du om kvalitén på hästarna?   Mycket
bra  

Hur blev du omhändertagen?   Mycket
bra Lektionerna var mycket bra.

Vad är ditt allmänna intryck av resan?   Mycket
bra  

Vad tyckte du om informationen på hemsidan?   Mycket
bra  

Hur upplevde du kontakten med HorseXplore?   Mycket
bra  

Skulle du vilja åka med HorseXplore igen?   Ja  

Jag godkänner att mina synpunkter publiceras på
hemsidan:   Ja  

       



Namn: Karin Lünnér 
Ankomstdatum: 2021-05-13 
Resa: Sverige, Västerås - Dressyr & WE, 4 dagar 

Fråga Svar Kommentar

Hur blev du mottagen vid ankomsten?   Bra  

Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?   Bra  

Hur var maten som ingick i resans pris?   Mycket
bra  

Vad tyckte du om kvalitén på ridningen?   Mycket
bra Fick precis det jag vill ha ut av mkt duktig instruktör.

Vad tyckte du om kvalitén på hästarna?   Mycket
bra

Finaste hästar jag ridit på någon ridresa (och jag har
gjort 7st)

Hur blev du omhändertagen?   Bra  

Vad är ditt allmänna intryck av resan?   Mycket
bra  

Vad tyckte du om informationen på hemsidan?   Mycket
bra  

Hur upplevde du kontakten med HorseXplore?   Mycket
bra  

Skulle du vilja åka med HorseXplore igen?   Ja  

Jag godkänner att mina synpunkter publiceras på
hemsidan:   Ja  

       



Namn: Camilla Johansson 
Ankomstdatum: 2021-05-13 
Resa: Sverige, Västerås - Dressyr & WE, 4 dagar 

Fråga Svar Kommentar

Hur blev du mottagen vid ankomsten?   Mycket bra  

Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?   Bra  

Hur var maten som ingick i resans pris?   Bra  

Vad tyckte du om kvalitén på ridningen?   Mycket bra Otroligt duktig instruktör.

Vad tyckte du om kvalitén på hästarna?   Mycket bra Helt fantastiskt välutbildade hästar.

Hur blev du omhändertagen?   Mycket bra  

Vad är ditt allmänna intryck av resan?   Mycket bra  

Vad tyckte du om informationen på hemsidan?   Mycket bra  

Hur upplevde du kontakten med HorseXplore?   Mycket bra  

Skulle du vilja åka med HorseXplore igen?   Ja  

Jag godkänner att mina synpunkter publiceras på hemsidan:   Ja  

       



Namn: Maria Österberg 
Ankomstdatum: 2020-10-09 
Resa: Sverige, Västerås - Dressyr & WE, weekend

Fråga Svar Kommentar

Hur blev du mottagen vid
ankomsten?   Mycket

bra
En varmt och härligt mottagande Jenny och mamma Theres var
fantastiska

Hur var boendet jämfört med dina
förväntningar?   Bra Kanske trodde att det skulle vaea lite högre standard på boendet

men helt ok. Hade önskat toa mite närmare huset.

Hur var maten som ingick i resans
pris?   Mycket

bra Jätte god mat

Vad tyckte du om kvalitén på
ridningen?   Mycket

bra Fantastisk ridning lärde mig massorpå �na häsrar

Vad tyckte du om kvalitén på
hästarna?   Mycket

bra Underbara!

Hur blev du omhändertagen?   Mycket
bra Super mysigt och hörligt

Vad är ditt allmänna intryck av
resan?   Mycket

bra  

Vad tyckte du om informationen på
hemsidan?   Bra  

Hur upplevde du kontakten med
HorseXplore?   Mycket

bra  

Skulle du vilja åka med HorseXplore
igen?   Ja Älskar era ridresor

Jag godkänner att mina synpunkter
publiceras på hemsidan:   Ja  

       



Namn: Lina Stewartz 
Ankomstdatum: 2020-10-09 
Resa: Sverige, Västerås - Dressyr & WE, weekend

Fråga Svar Kommentar

Hur blev du mottagen vid ankomsten?   Mycket bra  

Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?   Bra  

Hur var maten som ingick i resans pris?   Mycket bra  

Vad tyckte du om kvalitén på ridningen?   Mycket bra  

Vad tyckte du om kvalitén på hästarna?   Mycket bra  

Hur blev du omhändertagen?   Mycket bra  

Vad är ditt allmänna intryck av resan?   Mycket bra  

Vad tyckte du om informationen på hemsidan?   Mycket bra  

Hur upplevde du kontakten med HorseXplore?   Mycket bra  

Skulle du vilja åka med HorseXplore igen?   Ja  

Jag godkänner att mina synpunkter publiceras på hemsidan:   Ja  

       



Namn: Ann-Christine Skotte 
Ankomstdatum: 2020-09-25 
Resa: Sverige, Västerås - Dressyr & WE, weekend

Fråga Svar Kommentar

Hur blev du mottagen vid
ankomsten?   Mycket

bra De såg till att önskemål blev tillgodosedda!

Hur var boendet jämfört med
dina förväntningar?   Bra Enkel standard i gästrummen och saknade sänglampor om man skulle

vilja läsa i sängen. 

Hur var maten som ingick i
resans pris?   Mycket

bra

Supergod mat och smarriga bakverk till efterrätt! Trevligt med social
dining tillsammans med värd och instruktör!  
Vore ännu mer toppen om det hade funnits sallad om tillbehör.

Vad tyckte du om kvalitén på
ridningen?   Mycket

bra

Fantastisk pedagog med otroligt engagemang och välgrundad i sin
horsemanship! Hon borde ha en youtube-kanal :-) Bekräftande och
peppande!

Vad tyckte du om kvalitén på
hästarna?   Mycket

bra Så �na och välskolade! Alla är trevliga att hantera!

Hur blev du omhändertagen?   Mycket
bra Personligt och lyhört bemötande. 

Vad är ditt allmänna intryck av
resan?   Mycket

bra En hästgårdspärla :-)

Vad tyckte du om
informationen på hemsidan?   Bra Borde framgå att de saknar ridhus.

Hur upplevde du kontakten med
HorseXplore?   Bra  

Skulle du vilja åka med
HorseXplore igen?   Ja  

Jag godkänner att mina
synpunkter publiceras på
hemsidan:

  Ja  

       



Namn: Kristin Heidenfors skoglund 
Ankomstdatum: 2020-09-18 
Resa: Sverige, Västerås - Dressyr & WE, weekend

Fråga Svar Kommentar

Hur blev du mottagen vid ankomsten?   Bra Vi var lite tidiga men då �ck vi en rundtur i stallet medan det
städades klart.

Hur var boendet jämfört med dina
förväntningar?   Bra Ok. Vi bodde inne i huset och inte i de små gäststugorna. Funkade

bra då familjen var otroligt gästvänliga.

Hur var maten som ingick i resans
pris?   Bra God hemlagad mat till lunch o middag. Rejäl frukost.

Vad tyckte du om kvalitén på
ridningen?   Mycket

bra
Jenny var superbra som tränare! Så engagerad! Fått med mig
massor!

Vad tyckte du om kvalitén på
hästarna?   Mycket

bra Mycket �na hästar!!

Hur blev du omhändertagen?   Mycket
bra  

Vad är ditt allmänna intryck av resan?   Mycket
bra  

Vad tyckte du om informationen på
hemsidan?   Mycket

bra  

Hur upplevde du kontakten med
HorseXplore?   Mycket

bra  

Skulle du vilja åka med HorseXplore
igen?   Ja  

Jag godkänner att mina synpunkter
publiceras på hemsidan:   Ja  

       



Kundutvärdering (Charlotta H Olsson
)
Avresedatum: 2020-07-19
Destination: Sverige, Västerås - Dressyr & WE, 4 dagar

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du mottagen vid
ankomsten?

Mycket
bra

Direkt när vi gick ur bilen fick vi besked om var vi
skulle samlas

Hur var boendet jämfört med dina
förväntningar?

Bra

Hur var maten som ingick i resans
pris?

Mycket
bra

Gott och rikligt med hemlagad mat. Även god
vegomat där samtliga recept är efterfrågade.

Vad tyckte du om kvalitén på
ridningen?

Mycket
bra

Fantastiskt bra och roligt att man kände och
upplevde utveckling!

Vad tyckte du om kvalitén på
hästarna?

Mycket
bra

Hur blev du omhändertagen? Mycket
bra

Vad är ditt allmänna intryck av
resan?

Mycket
bra

Vi längtar tillbaka och kommer boka så fort vi får
tillfälle igen!

Vad tyckte du om informationen på
hemsidan?

Bra

Hur upplevde du kontakten med
HorseXplore?

Mycket
bra

Skulle du vilja åka med
HorseXplore igen?

Ja

Jag godkänner att mina synpunkter
publiceras på hemsidan:

Ja



Kundutvärdering (Marika Skantze)
Avresedatum: 2020-06-22
Destination: Sverige, Västerås - Dressyr & WE, 4 dagar

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du mottagen vid
ankomsten?

Bra

Hur var boendet jämfört
med dina förväntningar?

Bra

Hur var maten som ingick i
resans pris?

Bra tipsa gärna gården om att lite snacks och en kyl med öl/vin
där man kan skriva upp vad man tar och betala vid
hemresan är en bra grej.

Vad tyckte du om kvalitén
på ridningen?

Mycket
bra

Vad tyckte du om kvalitén
på hästarna?

Mycket
bra

Hur blev du
omhändertagen?

Mycket
bra

Vad är ditt allmänna intryck
av resan?

Mycket
bra

Vad tyckte du om
informationen på
hemsidan?

Bra

Hur upplevde du kontakten
med HorseXplore?

Mycket
bra

Skulle du vilja åka med
HorseXplore igen?

Ja

Jag godkänner att mina
synpunkter publiceras på
hemsidan:

Ja


