Var finns årets pristagare av Lövsta Future Challenges Hållbarhetspris?
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Sedan 2016 har Lövsta Future Challenge delat ut ett årligt pris för att uppmuntra och lyfta
fram hållbarhet inom hästnäring och ridsport. Priset delas ut i samband med Gothenburg
Horse Show och juryn söker nu årets pristagare.
Hästfolket lever och verkar nära djuren, jordbruket och naturen. I stall och på ridskolor jobbar vi
tillsammans och sporten kräver mycket utrustning. Det finns ett växande engagemang för miljö och
hållbarhet som väcker ett behov av smarta lösningar, nya produkter och inspiration. Just därför delar
Lövsta Future Challenge ut ett årligt hållbarhetspris med syfte att sprida goda exempel och inspirera
fler att börja arbeta med frågan.
- Det handlar faktiskt inte bara om miljö utan vi ser gärna nomineringar av sociala projekt inom
hästnäringen, som syftar till ett mer öppet samhälle eller fysiskt och psykiskt välmående, säger
Alexandra Mörner, ordf. i juryn för LFC Hållbarhetspris.
Förra året vann Stall Kvickstorp med sin finurliga och budgetvänliga lösning att ta tillvara på
regnvattnet för bevattning av ridhusunderlaget. Vinnarna blir bjudna till Gothenburg Horse Show
under en dag samt får ett bidrag att användas till att göra mer av det som är bra.
Hjälp oss att hitta årets pristagare!!
Årets prisutdelning närmar nu sig och vi söker med ljus och lykta efter landets bästa initiativ. Priset
kan delas ut till initiativ, organisationer, personer eller företag men även till produkter och tjänster
som kan bidra till en positiv förändring och en hållbar ridsport och hästnäring.
Med hållbarhet menar vi sådant som en lång tid framöver skapar bättre förutsättningar för planeten
och allt som lever här och som samtidigt är ekonomiskt gångbart.
Maila oss din nominering och du kan såklart nominera dig själv också!
Senast den 14 februari 2019 vill vi ha ditt bidrag.
För mer information om priset läs här http://lovstafuturechallenge.se/lfcs-hallbarhetspris/
Nomineringar och frågor kontakta:
Alexandra Mörner, e-post: alexandra.morner@axeljohnson.se tel: 070-866 04 19
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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.

