Fabien
Husser
Hovslagare

Fabien Husser. Som vissa anar har ”Fabi” ett franskt påbrå och han etablerade först kontakt med
Menhammar genom en praktikperiod på gården efter det att han studerat på ett
jordbruksuniversitet i sitt hemland.
Fabien började sin anställning på Menhammar i unghäststallet på Yttersta i september 2007. Han har
sedan dess hunnit med att jobba på Menhammars driftsavdelning samt hos grannen Annemanna
innan han genomgick en två år lång hovslagarutbildning.
Idag sköter Fabien mycket av skoning och verkning av stuteriets hästar. Där ingår också korrigering av
fölens hovar vilket är ett ämne han gärna vill vidareutbilda sig i.
Som en av de absolut bästa sakerna med sitt arbete på Menhammar genom åren säger Fabien att det
var här han mötte sin sedermera fru Annika. Hon jobbade tidigare som hästskötare på Yttersta och är
numera utbildad friskvårdskonsulent på bland annat Menhammar. Tillsammans har de sonen Lenny
som verkar ha ärvt sina föräldrar intresse för djur.
Under sin tid på Yttersta körde Fabien premielopp med Perfectly Enough som var hans favorit under
de tre år han jobbade i unghäststallet på Yttersta. Fabien hann också under denna tid rida montélopp
på bland annat Malt Whisky.
Som starka minnen under sina år på Menhammar nämner Fabien de tillfällen han har ridit
motionsturer på avelshingstarna Going Kronos och Magic Tonight. En väldigt speciell känsla enligt
Fabien
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Ett annat starkt minne för Fabien är från hans tid i unghäststallet. Orecchietti var då två år och
fungerade inte riktigt som tänkt under en period. Fabien fick köra honom med ett par tyngre
gummiboots för första gången och möter dåvarande förstemannen i unghäststallet, Emil Magnusson.
Denne utbrister ”He looks like a champion…” Fabien trodde inte alls på Emils ord i det läget,
Orecchietti gick vidare och vann bland annat Sprintermästaren.
På bilden ser Ni Fabien med Koala Face som han beskriver som ett trevligt fuxsto som sticker ut med
sin bläs och som dessutom lägger fina föl.
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