Fallon Taylor, vinnare av 2014
National Finals Rodeo in Las Vegas

Horsebusiness is
showbusiness
Fallon Taylor rankad 6:a i
världen som 13 åring
Fallons karriär startade tidigt med
att kvala in till NFR i LasVegas när
hon var 13 år, hon slutade som 6.a
i världen. Efter det kvalade hon in
fyra år på raken innan hon gav upp
sin karriär för att bli professionell
fotomodell. Texas tjejen blev erbjuden
modell kontrakt och bodde i NY
under ett år för att sedan bege sig L.A
för en skådespelar karriär. Hon gjorde
tv-reklam för AXE body, medverkade
i ﬂera tv shower och spelade Charlie
Cheen’s ﬂickvän i Two and a half
Men”. Men hon kunde inte vara ifrån
sina hästar utan återvände ofta hem
till ranchen för att träna dem.

Bruten nacke hindrade inte
Fallon från att rida igen

Fallons träningsbana hemma i
Whitesboro, Texas

Trots alla dessa faror, bär nästan ingen
ridhjälm. Och de få som bär hjälm
blir ofta mobbade. Många Barrelracers erkänner att de vill bära hjälm av
säkerhetsskäl, men vill inte bli hånade.
Under årets world championship i Las
Vegas, NF R har det spritt sig en fallon
Taylor hjälm feber där hon själv tävlar
iförd hjälm. Med egen erfarenhet
av skador vill hon med det inspirera
tusentals unga cowgirls runt om I
landet att vara stolta över sig själva
oavsett om de bär hjälm eller hatt.

Fallons hektiska liv gjorde en helomvändning 2009 då hon hemma i
Texas bröt nacken under en träningsrunda och blev avkastad från en häst.
Hon bröt C-2 kotan i nacken och ﬁck
besked av hennes doktor att det bara
var 2% chans att hon skulle kunna
gå och prata igen. Bara tre dagar
senare gick Fallon ut ur sjukhuset
med besked om att hon aldrig kunde
rida mer, men ett år senare satt hon i
sadeln igen. Även fast hon under tio
år varit utanför Barrel race cirkusen
vägrade hon att ge upp. Hon inspirerades istället av sjukdomsdiagnosen
för att komma upp i sadeln igen.
Livet är för kort och jag behöver göra
det som var menat för mig, om det
dyker upp en bra häst så kör vi, sa
Fallon. Lyckligtvis stod redan den
perfekta hästen i hennes egen hage,
Flos Heiress Babyﬂo. En dotter efter
stoet Flowers and Money och hingsten Dr. Nick Bar, de två hästarna
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Barrel racing ser inte så svårt ut – man
bara springer så fort man kan runt
tre tunnor, eller hur? Men disciplinen
är faktiskt mer teknisk än det kan
verka: en lyckad runda kräver att
många komponenter i ens kunskaper
i horsemanship kommer samman för
att möjliggöra för ett Barrel racing
team att spika dessa tre sträckor i hög
hastighet. Men även när det görs på
rätt sätt, vad som ser ut som ett enkelt
jobb på hästryggen är fortfarande en
av de mest farliga western disciplinerna. En häst kan snubbla i full fart, häst
eller ryttare kan kollidera med ett fat,
under en sväng med dåligt underlag
kan hovarna glida rätt ut från hästen.

som hon red under sin tonårstid.
Vi förstod inte i början vilken stjärna
vi hade hemma. En timme efter första
gången med sadel på ryggen galopperade Babyﬂo runt tunnorna, vi
förstod varandra på en gång, som om
vi var gjorda för varandra.

Redan efter första steget
kände jag skillnad
Babyﬂo är en stjärna med ett hjärta
stort som Texas, men vi hade stora
problem med markförhållanden i
olika arenor. I början red jag med en
vanlig barrel sko med hakar för att få
grepp men hästen höll inte för det. Vi
spenderade tusentals dollar på olika
lösningar men ändå halkade hon och
föll in i tunnorna. Jag testade allt

och red till slut barfota för att vi hade
så mycket skador och problem med
underlaget. Min märr behövde något
som stabiliserade och balanserade

Razerskon håller Babyﬂos
hovar starka

henne då hon går på så hårt. 2012 var
det en vän till mig som tipsade om en
ny revolutionerande sko som såg galen
ut, men som både skulle glida och
greppa runt tunnorna. Vid första anblicken på den tandade innerdelen och
aggressiva utseendet såg skorna ut som
något jag deﬁnitivt aldrig skulle sätta
på min häst. Jag följde ändå min väns
goda råd och kände redan efter första
rundan en stor skillnad. Jag märkte direkt att vi ﬁck bättre fäste med Razer i
snabba svängar och olika banunderlag
blev inte länge något problem. BabyFlo vågade också öka farten då hon
litade på att hon inte skulle gå omkull.
Våra hästar är smarta säger Fallon, de
känner om greppet är bra och anpassar
farten efter det.

Flexibiliteten håller
min häst frisk
– Vårt liv ”on the road” mot ﬁnalen
har varit tuff för min märr, bara
under 2013 har vi tävlat i 95 rodeos. Min största rädsla har varit att
ﬂexibiliteten på skon skulle vara ett
hinder på alla dåliga underlag i inomhusarenorna. Genom att Razer inte
låser hoven ”som Traditionella beslag
gör”, har min häst istället hållit sig
väldigt frisk i hovarna och inte ens
haft en tapp sko.
2013 slutade Fallon och Babyﬂo 5:a
I ﬁnalen i Las Vegas och tjänade
$ 100,860 men mest stolt var hon
över att Babyﬂo blev Horse of the Year
2013. ”Jag är så stolt över min lilla
röda märr, hon är en riktig Superstar”

Barrel världens rock star har
många namn, Dynamic Duo,
Lady in Pink, Yellow wonder
woman, Tangy Tangerine
Glamour tjejen från Texas som blev
världens bästa Barrel race ryttare är en
cowgirl som dansar till sin egen pipa,
och förtjänar att bli en Icon på Rodeons ”Rock” Arena. På invigningen
i Las Vegas 2014 dök hon upp med
magentafärgat hår och neon mönstrad dress. Hon är en blandning av
Sittning Bull och Lady Gaga, hon är
spektakulär i sina framträdanden med
klädbyten efter varje runda som får
en påfågel att verka alldaglig. Hon är
vacker som en dag och lämnar ingen
oberörd.
Jag försöker att klä mig lika coolt
som min lilla märr säger Fallon när
hon visade sin batikfärgade dress med
fransar och en matchande lilafärgad
cowboy hatt . Mina fans kommer för
att se mig, och jag är bara tjejen att ge
det till dom säger Fallon.

Jag älskar Razerskon och
det har varit min bäst bevarade hemlighet
”The dunamic duo” vann till slut
NFR Finalen i Las Vegas 2014.
”Att BabyFlo har vuxit upp och har
mer erfarenhet är en av anledningarna
varför vi vann i år men Razerskon
ska också ha kredit för framgångarna.
Min märr har hittat självförtroende
genom att Razer hjälpt henne att inte
halka och gå omkull, jag vet att vi har
stor fördel av skon. Jag är lite ledsen
över att avslöja min hemlighet för
alla men samtidigt är det jätteroligt
att få höra vad andra tycker om skon.
Hovslagarna måste förbereda sig för
att western tjejerna kommer med
Razerskor i handen och hovslagarna
kommer att vara skeptiska innan dom
förstår hur skorna fungerar. Vi tränar
våra atleter och känner precis vad
dom behöver. Om hovslagarna inte
är villiga att lära sig sko med Razer,
kommer de att ”halka” efter.

Lika färgstark som sin
ryttare är Babyﬂo.

