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SILENCE IS BLISS 

Silence Is Bliss är efter en lång vintervila och konvalescens tillbaka i full träning!  
 

Silence Is Bliss opererades i ett knä i höstas och 
drabbades efter det av en envis 
hosta/lunginflammation som gjorde att vi fick 
vila honom lite extra. Nu har vi successivt ökat 
på hans träning och han förbättras stadigt. Vi är 
väldigt nöjda med hans framsteg. I början av 
april kunde han öka på tempot lite för första 
gången. Hade Rebecca Colldin låtit honom 
sträcka ut så hade banrekordet varit i fara, för 
Silence Is Bliss var riktigt taggad!  
 
Nu känner jag att det är dags att bilda ett 
konsortium för att till sommaren tävla med 
Silence Is Bliss och förhoppningsvis besöka 
vinnarcirkeln, som vi så snöpligt missade ifjol. 
 
På bilden är det Silence Is Bliss till höger med 
Rebecca i sadeln. 

20 andelar i Easy KB.  
Stallnamn och tävlingsfärger bestämmer vi gemensamt! 
 
Inköpspris per andel 3500 kr + moms (som återfås av Easy KB) 
Inköpspriset motsvarar de pengar jag har lagt ut på Silence Is Bliss i vinter i form av 
uppstallning och veterinärvård. Inköpspriset täcker även träningsavgift fram till och med 31 
maj 2012.  
 
Driftskostnaden är den faktiska kostnaden att hålla och träna hästen och beräknas till ungefär 
650- 700 kr/ andel och månad och kan påverkas av t.ex. veterinärkostnader eller intjänade 
prispengar. 
 
Easy KB är ett bolag som hanterar konsortieägande och drar av momsen åt de enskilda 
ägarna. De hjälper också till med deklarationsunderlag och gör helt enkelt hästägande lite 
enklare. Mer information hittar ni på deras hemsida www.easykb.se 
 
Andelarna tecknar ni genom att fylla i ett köpanbud på www.easykb.se.  
Detta erbjudande gäller till och med 31 maj 2012 och andelarna tecknas i den ordning som 
köpanbuden kommer in till Easy KB.  
 
För mer information kontakta Annika Källse  
tfn: 0708972904         annika.kallse@gmail.com www.annikakallse.com 
 
 

http://www.easykb.se/
http://www.easykb.se/
mailto:annika.kallse@gmail.com
http://www.annikakallse.com/


Silence Is Bliss 2012-04-04 
 

  



Silence Is Bliss 2012-04-04 
 

 
 

 


