Europamester og bedste ven – Cool Captain Spirit!

På Tuse Creek Ranch har vi nu en ægte europamester i stalden – Cool Captain Spirit og Mie Kühnell Unø.
Mie kom til Tuse Creek Ranch den 1. marts 2007 og hun medbragte 2 paint heste, Chatanika og Little
Meadows Shikka. Året efter købte Mie sin første Quarter nemlig den 2-årige Cool Captain Spirit og det
skulle vise sig at være et godt køb. Mie fik en super Reining-hest og samtidig en bedste ven. Her Mies
historie om Kaptajnus.

Min bedste ven - Kaptajnus!
Cool Captain Spirit er født den 1. maj 2006 og er fra Spirit Of Roosters første følårgang. På stamtavlen er
Gallo Del Cielo ”Rooster”. Mor er Lo Spin N Lena.

Cool Captain Spirit var et meget smuk føl.
Cool Captain Spirit, som kaldes Kaptajnus til daglig, var lidt af et impulskøb. Tilbage i 2008 havde jeg en
smuk sort/hvid paint hoppe på 4 år, som jeg havde haft siden hun blev født. Desværre havde hun dårlige
knæ og måtte aflives. Hun skulle have været min reiningdrøm, så da hun stod til at skulle aflives, kiggede
jeg lidt på Jettes dejlige quartere, og bestemte mig for, at sådan en måtte jeg have.
Så blikket faldt på Kaptajnus med tanken. Han var på vej til at gøres sadel- og ryttervant, så der var ikke lang
tid til, at jeg kunne ride ham.. Så jeg skrev en mail til Jette med ordene: ”Jeg har brug for en ny hest, kan jeg
købe ham Kaptajnen” Heldigvis synes Jette, det var en god idé.
Så jeg havde et par måneder til at lære ham at kende, inden vi skulle til JNT til Quarter DM, og startede
Halter…. Og kun Halter. Det gik også fint, jeg vandt og fik mit første high point certifikat.

Medalje ved DM i 2008.
Jeg havde ikke redet Reining før, så jeg skulle lære det lige så meget som Kaptajnus skulle. Den første
måned han havde med sadel og rytter var i oktober 2008, og det var Ditte og James der stod for det. De
næste tre måneders træning i foråret 2009 var også Ditte og James der stod for det. Jeg var også selv med
og fik undervisning.
Samlet set har det gået godt til stævner igennem årene, og vi har været fast deltager til Reining stævnerne i
Danmark. Vi også været på Bøkeberg i Sverige og der lykkedes det os bl.a. i 2011 at vinde Trail cup i Novice
Horse. Så min reiner kan også traile. I 2012 præsterede vi endda også at vinde en freestyle pleasure. I 2013
blev vi danmarksmester i NRHA.dk Rookie. Det var en stor og dejlig oplevelse.
I 2014 havde jeg en periode fra maj til september, hvor jeg ikke kunne ride. For at holde ham i gang tilbød
jeg Michael, at han kunne ride og showe Kaptajnus. Det gik intet mindre end temmelig godt. De to klikkede
og fik en rigtig god showsæson.

Også med Michael Lundgren i sadlen var Cool Captain Spirit succesfuld.
Når man har en hest, der er så sød, medgørlig og bare gør eller prøver at gøre alt, hvad man beder den om,
så sætter man sig nogle mål. Mine mål med Kaptajnus er at vinde en NRHA-Plakette, score 70 i Reining og
få et AQHA all-around trofæ. I 2012 vandt jeg min første NRHA-plakette og i 2013 fik jeg min 70 score.
I 2015 nåede jeg mit tredje mål, at vinde et AQHA All Around Trofæ. Kaptajnus viste sig fra sin bedste side,
og beviste, at en reiner både kan gå Showmanship, Horsemanship, Ranch Riding, Trail, Hunter og
selvfølgelig reiner. Det var vildt overraskende og super fedt og vide, at det man træner virkelig bare
fungerer.

En Reining-hest kan da godt være en god All-Around hest.
Cool Captain Spirit og Mie blev AQHA All-around vinder i 2015. Her i Showmanship At Halter.
I slutningen af 2015 bestemte jeg mig for, med lidt opfordring, at tage af sted til NRHA EAC 2016 i Polen.
Michael sagde, at både ham og jeg var kvalificeret i Rookie level 1, så jeg tænkte ”What The Hell” lad os
tage af sted. Jeg tænkte, at man kan i hvert fald få oplevelsen ud af det. Det førte jo så til en del mere. Jeg
havde aldrig i min vildeste fantasi troet, det kunne være muligt at vinde et Europamesterskab. Det er nok
den vildeste oplevelse. Jeg var i hvert fald hele følelsesregistret igennem på meget kort tid.

Og hvad er næste mål så??
Jeg kan slet ikke være taknemlig nok for dem der har hjulpet mig hertil hvor jeg er nu. Fra at være total
uvidende omkring Reining og købe en Reining hest til at blive europamester, det er da WAUW.
Tænk også at jeg kan være så heldig at have en hest som Kaptajnus. Det forstår jeg slet ikke. Han er det
sødeste og min aller bedste ven.

Tak til Mie for en super god fortælling om din skønne Kaptajnus 

