
 
 

Nu är det klart vilka hästar som har kvalat till finalen av Lövsta 
Future Challenge Jumping Unga hästar  
 
Pressmeddelande      2018-10-07 
 

I helgen reds det sista kvalet av Lövsta Future Challenge Jumping Unga hästar under 
Breeders Trophy på Flyinge. Nu är det avgjort vilka unga hästar som vi kommer att få se i 
finalen som rids under Gothenburg Horse Show 3-7 april 2019. 
 
Under söndagen avgjordes sexårschampionatet i hoppning på Breeders Trophy och de sista 
sex finalplatserna till Lövsta Future Challenge Jumping Unga Hästar delades ut. Den sjätte 
biljetten gick till vinnaren av SWB Stallion Trophy vilket innebär att elva svenska hästar får 
möta internationellt motstånd i Göteborg. 
 
De sexåriga hästarna har under veckan på Flyinge startat två kval och en finalomgång. Totalt 
23 ekipage tog sig vidare till söndagens final. Finalen blev en spännande hoppning, som 
resulterade i en rafflande omhoppning mellan fyra hästar. Segrare blev Magnus Jacobson och 
storhoppande Heartcore L (e. Heartbeat – Cortez, uppf o äg Lögshögs Gård).  
 
– Jag har ridit Heartcore L i två år, det är en talangfull häst och vi kompletterar varandra väl. 
Jag ser verkligen fram emot att rida i Göteborg, vilket är en fantastisk möjlighet för hästen, 
mig och uppfödaren, säger vinnaren Magnus Jacobson. 
 
De övriga fyra hästarna som erhåller finalbiljett till finalen av Lövsta Future Challenge Jumping 
Unga Hästar är; Torrada – Josefine Hallengren, Cardigan – Sofia Björserud, Tiamathara – Olof 
Smith och Thelma Hästak – Linn Hörnvall. 
 
Cayenne de Clarence 1352, riden av Jens Fredricson, vann SWB Stallion Trophy efter en fin 
nollrunda i finalen och fick därmed den elfte biljetten till finalen av LFC Jumping Unga Hästar. 
Finalen av Lövsta Future Challenge Jumping Unga Hästar rids under Gothenburg Horse Show 
som går av stapeln 3-7 april 2019. Där får de elva svenska sjuåriga hästarna möta tio inbjudna 
internationella unghästar. 
 
För mer information, kontakta: 
Emelie Broman Tegelberg, projektledare Lövsta Future Challenge Jumping, tel: 0708-76 58 84, e-post: 
emelie@e-equestrian.se 
 

Bakom Lövsta Future Challenge står Antonia Ax:son Johnson, visionär och ägare till Lövsta Stuteri. Med 
konceptet, som etablerades 2011, vill Lövsta Future Challenge bidra till att öka svensk ridsports konkurrenskraft 
internationellt. Unga hästar och unga ryttare står i fokus och målet är en bredare svensk elit som hävdar sig väl 
i mästerskapssammanhang. Läs mer om Lövsta Future Challenge på www.lovstafuturechallenge.se. 
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