
Hårdträning. Camilla Magnusson gör den 
svåraste övning man kan med Euphorion, 
kallad Rally-Kalle. Han älskar att springa, 
men gillar även kontaktträningen.
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Min sommar med fölen
”Rally-Kalle älskar 
 att springa!”
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Det är härligt att vara ung. Vem har inte 
sett fölen rusa runt i hagarna medan 
deras ömma mödrar stoiskt ser på?

Euphorion, nyfött föl hos Kullatorps arabstu-
teri utanför Ystad är inte annorlunda. Fast kanske 
ändå – i positiv bemärkelse. Här har vi ett litet liv 
som det alltid spritter i benen på.

– Han är så glas att har fått smeknamnet 
Rally-Kalle, berättar Camilla Magnusson, 
som i sommar kommer att vara coach 
för de helgansvariga på stuteriet.  
Samtidigt håller hon förstås på med 
fölen och även Euphorion.

– Vi tränar dem på kontakten 
med människor. Vi går ofta ut 
och går med både sto och föl, och 
då har vi inga grimmor på fölen. 
I stället håller vi dem med bara 
händerna, och det går utmärkt.

På så sätt vänjs fölen att hante-
ras av människor redan vid unga 
år och blir förstås mycket mer 
lätthanterliga i vuxen ålder.

– Nästa steg, efter ungefär ett år, 
blir att lära dem att gå ordentligt vid 
sidan för att kunna visa upp sig, berättar 
Camilla.

men dit är det långt för Euphorion. Nu väntar 
hans första sommar, och lita på att den kommer 
att vara full av spring.

– När han går i han springer han iväg och 
rusar runt. Sedan stannar han up – men max i tio 
sekunder. Sedan bär det av igen. Han verkligen 
älskar att springa, Rally-Kalle, säger Camilla.

Själv kommer hon att gå en praktik för kom-
mande undersköterskeutbildning till hästen. Hel-
gerna har hon vikt för fölen och stona.

– Jag älskar att springa i skog och mark. Dräk-
tiga ston brukar jag ta med mig i skogen och 
springa med dem.

Låter som den perfekta sommaren, eller hur? 
t

Han står stilla i max tio sek-
under. Sedan bär det iväg. 
I full fart!
– Han älskar att springa och 
är så full av livsglädje, säger 
Camilla Magnusson, 21, om 
fölungen Euphorion. 
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