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VARMT VÄLKOMMEN
TILL SCANDINAVIUM
OCH GÖTEBORG!
För mig är Gothenburg Horse Show en av årets
absoluta höjdpunkter som gett många minnesvärda
ögonblick genom åren. Tävlingarna har genomförts i
Scandinavium sedan 1977 och varumärket har aldrig
varit starkare. Förra året blev Gothenburg Horse
Show utsedd till världens bästa dressyrtävling. Det
är vi oerhört stolta över! Det är inte bara fantastiskt
roligt för alla oss i Göteborg utan även viktigt för
ridsporten i hela Sverige.
Bakom utmärkelsen ligger hårt arbete och stort
engagemang. Stort tack till alla er som gör det möjligt;
alla fantastiska volontärer och medarbetare, och
inte minst våra samarbetspartners och det svenska
samt internationella ridsportförbunden. Dessutom
har Göteborg världens bästa ridsportpublik!
Tillsammans blir det oslagbart!
Årets program innehåller både spets och bredd och
jag hoppas att du hittar dina magiska ögonblick. I
hoppningen avgörs vem som får rida världscupfinalen
i Las Vegas och för dressyren avgörs den näst sista
omgången. Vi är också stolta över alla våra unghästoch ungdomsklasser. Med världscupen som bas vill
vi också ge goda förutsättningar för kommande
generationer. Att som ung ryttare få möjlighet att
tävla i Scandinavium tror jag betyder väldigt mycket
inför framtiden.
Årets upplaga av Gothenburg Horse Show är den
44:e i ordningen. Nästa år firar Göteborgs stad 400
år och som en del i firandet arrangerar Gothenburg
Horse Show återigen dubbla världscupfinaler. Notera
redan nu den 31 mars-4 april. Göteborg är faktiskt den
stad i världen som arrangerar flest världscupfinaler
och vi på Got Event kommer självklart fortsätta göra
allt för att värna och utveckla detta värdskap.
Än en gång, varmt välkommen till Gothenburg
Horse Show 2020. Jag önskar dig riktigt fina dagar
här i Scandinavium och Göteborg!

Projektledning: Matilda Ljungberg

Skribent: Kim C Lundin
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Lotta Nibell,
VD på Got Event
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INNEHÅLL
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FOREWORD
BY THE FEI PRESIDENT
On behalf of the Fédération Équestre Internationale
it is my pleasure to welcome you to the Gothenburg
Horse Show for the highly renowned Longines FEI
Jumping and FEI Dressage World Cup™ Western
European League 2019/2020. Over the next few
days you will be seeing some of the world’s best
partnerships team up aiming for both, the win,
and valuable World Cup™ points. For FEI Jumping
athletes, Gothenburg represents the last opportunity
to possibly amass enough points to be a part of the
Longines FEI World Cup™ Final in Las Vegas (USA)
from 15-19 April 2020.

generations of fans and athletes. They are at the top
of their game and true role models for the values
that we, as a community, are committed to.
On behalf of the Fédération Equestre Internationale,
I would like to thank the event organisers, officials,
supporters and volunteers for their hard work and
dedication. Without your enthusiasm and expertise,
our sport would not be able to thrive; I’d also like
to pay tribute to the many horse-owners, and to
the skills of the breeders of the amazingly talented
horses who have lifted the profile of FEI Jumping
and FEI Dressage so that it now has a massive
following around the world.

This season 14 Jumping and 11 Dressage qualifiers
for the Western European League, held at the most
prestigious venues around Europe, pave the road to
Las Vegas. Defending champion for the past three
years in FEI Dressage, is no other than equestrian
legend Isabell Werth with her exceptional mare
Weihegold OLD. For FEI Jumping, Switzerland’s
Steve Guerdat is the man to dethrone. As the
2019/2020 FEI World Cup™ season comes to an end,
it is with great anticipation that we look forward to
discovering who will claim these prestigious titles.

Sid. 12
GHS-ambassadören Patrik Kittel har siktet
inställt på OS i Tokyo
Sid. 44
Stephanie Holmén: ”Det bästa beridarjobbet är mitt”

Sid. 22
FEI DRESSAGE WORLD CUP™ och LONGINES FEI
JUMPING WORLD CUP™ – Såhär går det till

Sid. 57
Möt funktionärerna Micka Wallin och Ruth Börjesson

Sid. 26
Årets pristagare i Hall of Fame
Sid. 38
Douglas Lindelöw har byggt på stallmusklerna
under 2019

38

To the athletes and their invaluable support teams,
I wish the very best of luck! Lastly, to all the fans, I
hope you enjoy every minute our sport has to offer.

The combinations you will have the pleasure of
seeing here over the next few days are not only the
stars of today but also the future of our sport, as
they carry the hopes and the aspirations of the next

Ingmar De Vos
FEI President
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FEI DRESSAGE WORLD CUP™ Grand Prix

gör upp om den slutgiltiga segern i en spännande
hoppning där både fel och tid räknas in. Eventuella
fel från fredagens heat tas inte med till lördagen.

Första omgången där världens bästa ryttare rider
helgens inledande Grand Prix klass. Vi vågar lova
dressyr i absolut toppklass.

Lördag kvällspass från 16.30

Fredag kvällspass från 18.00

ONSDAG 19 FEBRUARI

Från 14.00:

Lövsta Future Challenge International
Dressage U25 - Grand Prix

GHS Young Rider Cup - omgång 1

Longines FEI JUMPING WORLD CUP™ Qualifier

Spännande tidshoppning där Sveriges mest talangfulla ungdomar mellan 16-21 år får chans att visa upp
sig i ett internationellt sammanhang.

I världscupens första kval rider ryttarna på tid
och startordningen för söndagens världscupklass
avgörs. Ta chansen att få se världens bästa hästar
och ryttare göra upp om prispengar och placering.

Lövsta Future Challenge Jumping Unga Hästar
- omgång 1

I årets nyhet får vi se våra svenska U25-talanger i
dressyr möta internationella U25-ryttare. Ta chansen
att få se framtidens världselit i deras tidiga år!

Tio av Sveriges absolut bästa sjuåriga hästar
möter tio internationella hästar i samma ålder i en
tidshoppning. Passa på att få en inblick i vilka hästar
som är på god väg mot eliten i den första av helgens
tre avgörande klasser.

Open Arena
Ta chansen att känna på sanden i Scandinavium på
riktigt, och ta del av våra aktiviteter för både stora
och små.

Torsdag kvällspass från 18.00

Show - Voltige, Mounted Games och Agility
Showen inleds med voltige från vårt duktiga
landslag - Svea voltige. Därefter ställs lag från bl.a.
Sverige, Wales och England mot varandra i årets
upplaga av Gothenburg Horse Shows Mounted
Games. Fartfylld action och spänning på hög nivå
utlovas. I den efterföljande agilityuppvisningen får
vi se hundar och hundförare visa upp det otroliga
partnerskapet som finns mellan hund och förare i
en fartfylld show.

Internationell hoppning, 1,45
För första gången för i år äntras arenan av de
internationella hoppekipagen. I en tidshoppning
känner de på arenan och värmer upp inför helgens
utmaningar!

Clinic med Christoph Hess - fokus den unga
hopphästen
Clinic med legendaren Christoph Hess där
fokus ligger på den unga hästens form i de olika
utbildningsstadierna, samt hur du anpassar din sits
och position för din unghästridning.

Sverigeponnyn - semifinal
30 stycken taggade ponnyryttare och deras
C-ponnyer gör upp om vilka tio ekipage som går
vidare till lördagens stora final av Sverigeponnyn.

Internationell hoppklass 1,50

Morgondagens Vinnare - omgång 1

En fartfylld hoppklass där eliten först rider en
grundomgång och de felfria ekipagen sedan gör
upp i en spännande omhoppning.

Dagen avslutas med ännu en hoppklass där landets
bästa juniorer känner in den maffiga arenan i en
inledande tidshoppning i första omgången av
Morgondagens Vinnare.

FREDAG 21 FEBRUARI

TORSDAG 20 FEBRUARI

Dagspass från 09.00

Dagspass från 09.00
Uppsnack i arenan med kända dressyrprofiler
SWB-Trophy hoppning fem- och sexåringar
Torsdagens program inleds med Sveriges bästa
fem-och sexåriga hopphästar som ställs mot varandra. Ekipagen hoppar en bana och blir bedömda av
domarteamet utifrån ridbarhet, teknik och förmåga.
Därefter får de tre bästa ekipagen hoppa ännu en
gång innan vinnaren utses.

SWB Trophy, dressyr fem-, sex- och sjuåringar

Morgondagens Vinnare - final

Lövsta Future Challenge International Dressage
U25 Kür

Efter att ha kvalat under Breeders Trophy är det
dags för Sveriges bästa fem, sex och sjuåriga SWBhästar att ställas mot de bästa i sin årgång. De rider
FEI:s dressyrprogram för respektive ålderskategori
samt bedöms enligt FEI:s bedömningsprotokoll.

Efter onsdagens inledande omgång är det äntligen
dags för final i Morgondagens Vinnare. Först rids
en grundomgång och de felfria ekipagen gör sedan
upp i en spännande omhoppning. Finalen rids i omvänd ordning efter resultatet i omgång 1. Resultat
från omgång 1 tas inte med till finalen.

I årets nyhet får vi se våra svenska U25-talanger i
dressyr möta internationella U25-ryttare. Ta chansen
att få se framtidens världselit i deras tidiga år!

Clinic med Christoph Hess - fokus den unga
dressyrhästen

Show, Mounted Games

Clinic med med legendaren Christoph Hess där
fokus ligger på den unga hästens form i de olika
utbildningsstadierna, samt hur du anpassar din sits
och position för din unghästridning.

Fartfylld action och spänning på hög nivå utlovas.
Lag från bl.a. Sverige, Wales och England ställs
mot varandra i årets upplaga av Gothenburg Horse
Shows Mounted Games.
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FEI DRESSAGE WORLD CUP™ Grand Prix Kür
I denna avgörande Kür rider världscupryttarna ett
egenkomponerat program till musik och ekipagen
får verkligen lov att glänsa och visa upp sina främsta
kvalitéer. Njut av dansande ekipage i absolut världsklass.
När halva startfältet har ridit är det paus och då vi
bjuds på en Kür av drottningen av paradressyr Louise Etzner Jakobsson

Internationell hoppklass ATG V5 1.45
För första gången bjuds vi på en internationell
hoppning med V5 där ekipagen delas in i fem
olika grupper, heat, och det gäller att vara felfri
och snabbast i mål för att vinna sitt heat. Varje
heatsegrare samt de 10 bästa utöver heatsegrarna
går vidare till en Winning Round på lördag
eftermiddag. Eventuella fel tas inte med till
Winning Round.

Hall of Fame
Utdelning av pris till årets pristagare av Gothenburg
Horse Show’s prestigefyllda Hall of Fame.

Gothenburg Trophy 1,55
Äntligen dags för vår klassiska publikfavorit
Gothenburg Trophy! Vänta dig spänning och
dramatik till sista ryttaren ridit, för här går verkligen
alla för segern. Stämningen i arenan är magisk och
läktarna fullständigt lyfter för varje felfri runda.
En prestigefylld klass som några av världens
bästa ryttare har vunnit genom åren. Först rids en
grundomgång och de felfria ekipagen gör sedan
upp i en spännande omhoppning.

LÖRDAG 22 FEBRUARI
Dagspass från 09.00
GHS Young Rider Cup – omgång 2
Spännande klass där Sveriges mest talangfulla
ungdomar mellan 16-21 år får chans att visa upp
sig i ett internationellt sammanhang. Först rids en
grundomgång där de felfria går direkt vidare till
omhoppning där det gäller att vara både felfri och
snabbast.

SÖNDAG 23 FEBRUARI

Lövsta Future Challenge Jumping Unga Hästar
- omgång 2

I denna internationella klass blandas rutinerade ekipage tillsammans med nya stjärnskott i en tidshoppning.

09.00 Internationell hoppklass, 1,45

Tio av Sveriges absolut bästa sjuåriga hästar möter
tio internationella hästar i samma åldersgrupp. Passa på att få en inblick i vilka hästar som är på god
väg mot eliten. Omgång två rids i två faser där de
felfria går direkt till omhoppning.

GHS Young Rider Cup - final
Finalen där Sveriges mest talangfulla ungdomar
mellan 16-21 år får chans att visa upp sig i ett internationellt sammanhang. Ekipagen rider först en
grundomgång och de felfria ekipagen gör sedan
upp i en spännande omhoppning.

Sverigeponnyn - final
Sveriges mest omtyckta hoppcup för c-ponnyer.
Efter att ha kvalat under hösten och vintern har
nu de tio bästa ekipagen tagit sig hela vägen till
final i Scandinaviums. Räkna med nerver, hejjarop
och magisk stämning när nästa vinnare ska koras.
Ekipagen bedöms enligt bed A:Inverkan.

Lövsta Future Challenge Jumping Unga Hästar
– final
Tio av Sveriges absolut bästa sjuåriga hästar möter
lika många internationella hästar i samma ålder.
Passa på att få en inblick i vilka hästar som är på
god väg mot eliten. Här koras vinnaren efter tre
tuffa omgångar under veckan, ekipagen rider först
en grundomgång och de felfria gör sedan upp i en
spännande omhoppning.

Utdelning av stipendier
Show - Voltige, Mounted Games och Agility
Showen inleds med voltige från vårt duktiga
landslag - Svea voltige. Därefter ställs lag från bl.a.
Sverige, Wales och England mot varandra i årets
upplaga av Gothenburg Horse Shows Mounted
Games. Fartfylld action och spänning på hög nivå
utlovas. I den efterföljande agilityuppvisningen får
vi se hundar och hundförare visa upp det otroliga
partnerskapet som finns mellan hund och förare i
en fartfylld show.

Longines FEI JUMPING WORLD CUP™
Veckans absoluta höjdpunkt inom hoppningen är
här. Det är nu det avgörs vilka som får rida Longines
FEI JUMPING WORLD CUP™ FINAL i Las Vegas!
Den allra sista omgången av den västeuropeiska
ligan avgörs i Scandinavium, och det är många som
vill åt de åtråvärda platserna till världscupfinalen
som avgörs i Las Vegas i april, 2020. Förvänta er
glädjeyttringar, besvikelse och kämparanda när
några av världens bästa ryttare ska göra upp om
förstaplatsen. Arenan kommer att koka och publiken
kommer visa varför den är världens bästa!

Internationell hoppning - Winning Round från
fredagens ATG V5 1.45
De 5 heatvinnarna samt de 10 bästa från
fredagskvällens internationella V5- hoppning
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Läs mer på straxutanförgöteborg.com

STADSNÄRA
SKÄRGÅRDSIDYLLER

STORT TACK TILL
VÅRA SPONSORER

STYRSÖ &
VRÅNGÖ

N I

Ä R

O V Ä R D E R L I G A

F Ö R

DEN
PITTORESKA
KAFÉSTADEN

EN PÄRLA
PÅ VÄSTKUSTEN

HÖNÖ

ALINGSÅS

VIDGA DINA
STORSTADSVYER

MA IN PA RT N ERS

Det ﬁnns mycket att uppleva i Göteborg.
Men bara några hållplatser utanför stadsgränsen
ﬁnns det ännu mer: skärgårdsidyller, en ﬁkametropol
och en seglingshuvudstad till exempel.

SVERIGES
SEGLINGSHUVUDSTAD

För dig som vill se mer av Göteborg
har vi valt ut sex destinationer som är lite
extra sevärda. Och som du enkelt når
via kollektivtraﬁken. Vi ses där!

O FFICIA L PA RT N ERS
BRUKSMILJÖER
FÖR ALLA SINNEN

FLODA &
NÄÄS

MARSTRAND

UNIKA
1700-TALSMILJÖER

GUNNEBO
SLOTT

O FFICIA L SU P P LIERS

STRAX UTANFÖR GÖTEBORG
Utmärkta resmål värda ett besök
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Sponsor Lounge
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Våning 1

MILLIBAR

STAR BAR

E

Våning 3

Våning 2

INDIANS BAR

E

H

F

Våning 1

E/F

E/F
Uppgång
Sponsor Lounge

H

H
FOAJÉBAREN

Till P-hus Focus

C

VIP-loger pl 3

G

D

J

B

Backstage

K

VIP-loger pl 2
Uppgång:

Lounge
Entré

Lounge

Euro Horse

A

Nedgång:

L

Uppgång:

Entré

Uppgång:

Lounge

U

M

nu finns alla våra
modeller som laddhybrider
XC90 | XC60 | XC 40 | V90 | S90 | V60 | S60

T

Left wing
Right wing

Restaurang & Bar
Toaletter
Kiosk

Konferensrum

Biljettförsäljning

Hissar

O

R

S

N

P

P

S

Offside

Ingång

Slottet

S

VIP-avdelningar

S

Rinkside

P

P

Våning 2

Ett gymnastikevent på en helt ny nivå – närmare bestämt nio
meter upp i luften!
I maj 2020 är det dags för det EM i trampolin, DMT och
tumbling att ta plats i Scandinavium, Göteborg. Under
denna spektakulärt nervkittlande tävling möter vi Europas
bästa gymnaster som med hjälp av trampolinens kraft tar
sig hela nio meter upp i luften och utför trippla volter med
flera skruvar!
Detta är utan tvekan ett evenemang som tar våren 2020 till
helt nya höjder!
Läs mer om evenemanget på ectrampoline2020.se och
köp biljetter på ticketmaster.se

10

Ridsporten är en av Sveriges största sporter och bilen
är för många en förutsättning för att kunna utöva sin idrott.
Nu finns alla Volvomodeller som laddhybrider – ett perfekt alternativ
som du kan köra helt på el och som också har ordentligt med kraft och väl tilltagen
dragvikt, så att du säkert och bekvämt kan köra din hästtransport till träning och tävling.
Väljer du en ny Volvo laddhybrid bjuder vi just nu på ett års elförbrukning.
Du möter oss och några av våra laddhybrider i Scandinavium, utanför ingången till sektion E/F.

Erbjudandet gäller för nya Volvo laddhybrider köpta fr.o.m. 2019-10-16 t.o.m 2020-04-15. Beloppet beräknas utifrån din bils elförbrukning i 12 månader via Volvo on Call från
maj 2020 och ett genomsnittligt schablonpris på el i Sverige under samma period. Upp till max 3000 kWh. Värde ca 3995 kronor. Förbr. laddhybrider l/100 km bl. körn (prel).
WLTP: 1,5–3,0. NEDC korr: 1,7–2,3. CO 2, g/km. WLTP: 36–67. NEDC korr: 39–52. (S60 T8–XC90 T8). Miljöklass Euro 6D-Temp. WLTP-värden avser EU-marknader.
Marknadsspecifika avvikelser kan förekomma beroende på bilens specifikation. Bilarna på bilden är extrautrustade. Läs mer om Volvos bilar och vårt erbjudande på volvocars.se
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INTERVJU

INTERVJU

GHS-AMBASSADÖREN
PATRIK KITTEL HAR
SIKTET INSTÄLLT PÅ
OS I TOKYO

12

13

Fotograf: Jonatan Fernström

Under 2019 tog Gothenburg Horse Show ambassadören Patrik Kittel
flera kliv för att sätta rätt sorts strålkastarljus på dressyrsporten. Rent
sportsligt bärgade han och dressyrlandslaget ett lagbrons i Rotterdam
och tillsammans med Well Done de la Roche CMF avslutades tävlingsåret
med ett rejält personbästa i Stockholm. ”Allt jag gör – på banan – och
utanför syftar till att föra dressyrsporten framåt”, säger Patrik Kittel,
ny medlem i FEI:s dressyrkommitté sedan november 2019.
I vår intervju får du veta vad han söker hos hästar, hans bästa
tips till en debutant i Scandinavium och mycket mer.

OM DU SITTER PÅ LÄKTAREN I ÅR – VAD TAR DU
MED DIG FRÅN ATT SE DE UNGA TALANGERNA?
GÅR DET ATT SE KVALITET HOS SÅ UNGA HÄSTAR?

Patrik Kittel är en av landslagets verkliga klippor
sedan flera år tillbaka, en av få svenska ryttare som
under många år haft mer än en Grand Prix häst. Nio
år på raken har han startat i Göteborg, världscupkval
som final, men i år blir det ett undantag. I år kommer
Patrik Kittel till Gothenburg Horse Show utan häst.
– OS-planerna styr det mesta för min ”Welly”,
världscupen är inte med i planen och Delaunay OLD
ska starta i Doha veckan efter så just i år blir det ingen
start, förklarar GHS-ambassadören. Han har siktet
inställt på världscupssäsongen 2020/21 och ger ett
löfte att satsa på att kvala för att delta i finalen i
Göteborg 2021. – Jag ska göra vad jag kan för att vara
på plats, jag lovar, skickar Patrik med som hälsning.

– Det är alltid intressant att se hur de tar en sådan
situation inne på banan. Positiva tecken är: En häst
som jobbar framåt och har förtroende inne på banan,
den vill vara inne på banan och har öronen framåt.
En häst som letar efter uppgiften, pigg och spänstig
men inte spänd, det är bra. Det ger väldigt bra
information och ger ett tydligt intryck av hur hästen
beter sig i en så här ny och lite annorlunda situation.
– Även om en häst inte placerar sig högt i en
unghästklass så kan den ha stora kvalitéer ändå. Det
är inte avgörande hur de går som unghästar utan
att det kan bli fina Grand Prix hästar – det handlar
mycket om hästens utbildning och att den hamnar
rätt. Med rätt menar jag att den får korrekt utbildning
och träning som stämmer för dess ålder.

En av de viktigaste förmågorna hos en dressyrryttare på topp är att kunna hitta, välja ut och sedan
utveckla och förvalta unga talanger.
VAD ÄR DET DU SÖKER NÄR DU PROVAR EN NY
HÄST, VAD AVGÖR OM DEN ÄR NÅGOT FÖR DIG –
EN HÖGT RANKAD DRESSYRRYTTARE?

Patrik Kittels resultat i Scandinavium
Deltog runt 2000/01 tillsammans med Santana 340,
en av de absolut första hästarna han startade svår
klass med i Tyskland. ”Det var en inbjudningstävling,
tror Blue Hors Cavan vann med Lars Pedersen,
Lussan red Guinness, Tinne red Caprice – själv
kom jag åtta av åtta”, minns Patrik.
10 år sedan första starten på GHS med
Watermill Scandic
2010 Kval Watermill Scandic 2:a plats 79,800 %
2011 Kval Watermill Scandic 2:a plats 81,025 %
2012 Kval Toy Story Seger! 78,525 %
2013 Final Watermill Scandic 7:e plats 78,393 %
2014 Kval Toy Story 2:a plats 79,025 %
2015 Kval Toy Story 4:e plats 77,050 %
2016 Final Watermill Scandic 4:e plats 78,946 %

Patrik Kittel gjorde internationell debut i ett världscupkval i Scandinavium 2010 som etablerad tävlingsryttare och professionell hästutbildare sedan
många år. I år ges en helt ny grupp dressyrryttare
chansen till Scandinavium debut genom Lövsta
Future Challenge för U25-ekipage. Det blir en
möjlighet för några unga ryttare att samla värdefull
erfarenhet.

– När jag letar efter hästar så söker jag först och
främst en häst som är glad, tycker om att jobba
och vill vara till lags. En häst som tycker det är lite
kul att visa upp sig, du känner ganska snabbt om
en häst vill jobba. Det är det viktigaste för mig.
–Att de har tre rena gångarter är viktigt. Sen tittar
jag på om de har talang för det som är viktigt
för Grand Prix, om de har lätt för att trampa till
exempel. Det är de viktigaste punkterna men resten
av arbetet blir upp till en själv, det krävs massor
av arbete och jobb även om hästen är begåvad.
Det jobbet måste jag och alla ryttare göra som
vill ta upp en häst till Grand Prix. Men det här är
saker jag letar efter på pluskontot för unghästar.

2017 Kval Delaunay OLD 2:a plats 80,910 %
2018 Kval Delaunay OLD 3:e plats 83,615 %
2019 Final Delaunay OLD 6:e plats 82,464 %

OM DU VAR TRÄNARE ÅT NÅGON AV DE HÄR
RYTTARNA VAD HADE DU GETT DEM FÖR RÅD
INFÖR EN SCANDINAVIUM-DEBUT?
– Som tränare har jag ett stående råd oavsett var de
ska tävla och det känns aktuellt här med. Ta en sak i
taget inne på banan, ge inte upp om hästen gör ett
fel respektive bli inte övermodig och satsa för hårt –
en sak i taget. Jag vill att de ska ta sig an en rörelse
i taget: nu är jag klar med byten, nu har jag gjort
piruetterna, helt enkelt ta ett problem i taget. Det är
viktigt att du som ryttare hittar din egen bubbla att
vara i på banan. Det är viktigt för att hålla fokus på
sig och på hästen och inte vandra iväg mentalt. Det
gäller att hitta en trigger för sig själv där du går in i
din egen tävlingsvärld.

DET ÄR JU MÅNGA SAKER SOM KÄNNS FÖRST
NÄR DU SITTER UPP PÅ EN HÄST. VAD ÄR EN BRA
KÄNSLA NÄR DU PROVRIDER EN UNG HÄST FÖRSTA GÅNGEN?
– Om hästen svarar på mina hjälper, om den går fram
– kommer tillbaka, om den tar dig med i kroppen,
lyssnar på mig och verkar gilla det så känner jag av
hästen bra. Om hästen följer med dig, du kan gå på
den framåt och den kan komma tillbaka, helt enkelt
om den gör allt du begär av den relaterat till sin ålder
så är det mycket positivt. Det är det jag söker.
– Jag går på min egen känsla, jag måste tro på att det
här kan bli bra och tror du på projektet själv så blir
det också bra till slut . När det gäller att provrida är
det viktigt att du går på din egen känsla. Du måste
både våga chansa och våga prova på, leka lite med
hästen när du provrider och hoppas på det bästa.

Just i Scandinavium är det en väldigt speciell väg in i
arenan, upp från framridningen genom underjorden
och så en sista klättring upp till innerrummet innan
man kliver uppåt några meter till och kommer upp
i rampljuset. Många ryttare genom åren har vittnat
om hur speciell den känslan är, att komma upp och
in i värmen.
MINNS DU DIN EGEN FÖRSTA UPPLEVELSE AV
DEN ENTRÉN?

VAD KAN DET VARA SOM FÅR DIG ATT TVEKA
OCH KÄNNA, TACK MEN NEJ TACK, DEN HÄR
HÄSTEN PASSAR INTE MIG?

– Ja, det är en helt unik entréväg och det är så himla
coolt. Publiken är så otroligt positiv och generös.
När du står därnere i förmaket och väntar på din tur
så dånar det ner. Därifrån hör du som ryttare hur
publiken stampar i golvet, ett år när jag red in med
Scandic så var det bara helt magiskt. Boom boom
boom, rent ut sagt ett rejält tryck när jag red upp och
det är så häftigt som tävlingsmänniska att få uppleva
det.

– Om hästen sänker huvudet och lägger bak öronen,
känns lite ”klämmig” och vill inte gå fram, lite trulig
och typ gnällig – om det hade varit en människa – då
passar den hästen förmodligen inte mig. Det är ett
tydligt tecken på att det inte ska bli vi två. Däremot
en häst som bara vill mer och mer, går och går och
har energi i överflöd, så tycker jag att det är en häst
jag verkligen kan jobba med.

14

Fotograf: Jonatan Fernström

Du har ett starkt och positivt minne från det men var
det lika enkelt första gången? Tror du det kan vara
lite skräckblandad förtjusning hos dem som ska göra
det för första gången – rida upp och in i lejonkulan?
– Det är klart att det var ett spänningsmoment, det

En av höjdpunkterna i Scandinavium i år för dressyrentusiaster och avelsintresserade är unghästklasserna i SWB Trophy. I år dömer Christoph Hess de
5-, 6- och 7-åringar som kvalat via Breeders Trophy.

15

G OT H E N B U R G H O R S E S H OW • 1 9 - 2 3 F E B R UA R I

Fotograf: Jonatan Fernström

INTERVJU

är så speciellt och det är en sådan ynnest att få rida
där. Det är nog en av de tävlingar jag är mest nervös
för, jag vill så gärna att det ska gå bra där – för min
och publikens skull. Det är en tävling som du som
dressyrryttare vill delta i.

– Alla de här uppdragen är en stor ära och jag
känner mig priviligierad som får chansen. Min dröm
har alltid var att få dressyrsporten att bli ännu
större och bättre, ännu mer intressant för publiken.
Parallellt med det behöver det bli mer lukrativt att
tävla med mer prispengar. Fortfarande är det stor
skillnad, det går inte att leva på tävlande som det
går i hoppning.
– Sen behöver sporten bli mer rättvis, förbättra
domarnas arbete och utveckla alla poster som kan
göras ännu bättre. Att använda all sin erfarenhet, allt
det jag samlat på mig efter 20–25 år i sporten och
använda det till att göra saker bättre det är mitt mål
med allt jag gör. Jag vill vara en bra representant för
sporten, det har alltid varit min ambition oavsett om
det är arbetet med ”Patrik Kittel dressagetour” eller
i FEI:s dressyrkommitté.

Året som gick har varit ett händelserikt år för Patrik
Kittel med mycket tävlande, en ny tillvaro som
småbarnspappa till Emilia och med flera uppdrag
utanför dressyrbanan.
HÖJDPUNKTERNA UNDER 2019 VAR MÅNGA,
VILKA RANKAR DU HÖGST RENT SPORTSLIGT?
– Vår bronsmedalj i lag från Rotterdam på EM och
årets sista tävling i Stockholm där Welly slog svenskt
rekord i Topp-10-finalen. Welly gick bra rakt igenom
hela tävlingen där och det kändes bra, för mig var
det en av de större höjdpunkterna på året.
– Jag har roliga minnen från många håll förra året.

OM DU TAR EN TITT I BACKSPEGELN, HUR TYCKER DU DRESSYREN SOM SPORT HAR UTVECKLATS UNDER ETT DECENNIUM?

16

Fotograf: Jonatan Fernström

Patrik Kittels stora – ”ge tillbaka till sporten”-projekt
– den stora utbildningsturnén med clinics landet över
parat med ett videobiliotek med instruktionsfilmer
på nätet går in på sitt fjärde år. Samtidigt valdes
han i november in till FEI:s dressyrkommitté som
representant för tävlingsarrangörer genom sitt
engagemang i Sweden International Horse Show.

– Ja det tycker jag verkligen, sporten gått framåt,
vi har fått mycket bättre ridning, ännu bättre hästar
och dessutom en mer publikvänlig sport. Folk får
vara med och interagera på tävling till exempel men
det finns mycket mer att göra.
HUR SER DET UT I DITT TÄVLINGSTALL JUST
NU, VILKA MÖTER DIG PÅ MORGONEN MED ETT
GNÄGG?

VAD ÄR DET SOM GÖR ATT DU ENGAGERAR DIG,
RÄCKER DET INTE ATT TRÄNA ANDRA, TÄVLA
MYCKET, HÅLLA IGÅNG EN STOR ANLÄGGNING?
SKÄMT ÅSIDO – HAR DU INTE JOBB SÅ DET
RÄCKER OCH BLIR ÖVER? DESSUTOM HAR DU
KLIVIT IN I FEI:S INNERSTA FINRUM, HUR KÄNNS
DET?

– Mina två tävlingshästar Well Done de la Roche
CMF och Delaunay OLD är de som jag har och tävlar
aktivt med. Glädjande nog så är Deja på väg tillbaka
efter en skada 2018 och rids igen i rehabträning
än så länge. Min nya unga talang Bergsjöholms
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Valbonne tränas och utbildas framåt. Sen tränar jag
hingsten Sezuan som börjar bli klar för Grand Prix.
Kanske, kanske blir det tillskott i stallet med en häst
till, det finns ett sto som vi försöker köpa loss, vi får
se. Samtidigt är man aldrig bättre än sin bästa häst
så det gäller hela tiden att hitta nya talanger, nya
hästar och skapa nya projekt.
DET ÄR OS I ÅR OCH DET GÅR UNDER SLUTET PÅ
JULI OCH BÖRJAN AV AUGUSTI. ÄR DET ÅRETS
STORA MÅL FÖR DIG?
– Tokyo är det enda som gäller i år, det är det
största och första målet och som får all prioritet.
Det är fyra år sedan sist och jag och alla andra
elitidrottare delar nog in tävlingslivet i sådana
perioder, före – mellan – efter OS. Tokyo sätter
schemat för allt annat, vi tittar baklänges och
planerar tävlingar helt och hållet med det i minnet.
– Mitt förstahandsval är Welly och jag vet att hon
trivs med värme. Hon gillade VM i Tryon 2018
jättemycket, jag hoppas det är exakt så hon vill ha
det. Jag är inte orolig för hur hon ska ta värmen,
däremot är det viktigt att själv vara förberedd på att
jobba i den värmen. Jag måste orka vara i den värmen
och prestera, jag måste vara på topp. Jag tränar
alltid men nu tränar jag mer på att vara i värmen,
inte öka på träningsdosen men vara i bra form.
– Jag har lagt en tävlingsplan för Welly som innebär
start i Hagen, franska Compiegne och sedan blir
det antingen Rotterdam eller Aachen som ligger i
slutet på maj i år. Det är allt, mer ska det inte vara.
Patrik Kittel har de senaste åren haft stora framgångar
med två SWB-hästar, först Toy Story och sedan
Deja. Just nu är det andra första hästar men för en
tid sedan fick stallet ett tillskott med SWB-stämpel.
KAN DIN NYA HÄST BERGSJÖHOLMS VALBONNE
BLI LIKA FRAMGÅNGSRIK SOM DINA TIDIGARE
SWB-HÄSTAR?
– Ja, jag tror faktiskt det. Det är en väldigt fin häst,
jag tycker mycket om honom sen är det givetvis
en lång väg att gå. Men givet att vi alla är friska
och glada och utbildningen fortskrider så tror jag
nog att han kan matcha deras resultat, varför inte?
– Valbonne är inte lik andra hästar jag ridit men jag
tycker inga hästar egentligen är särskilt lika, vare sig
de är släkt eller ej. Det är en av de saker som gör
det så intressant och som bidrar till att ha spänning
i vardagen. En är het, en annan lite lat, eller på ett
tredje sätt. En häst blir som vi gör dem och det är
mitt jobb att hela tiden försöka hitta det som funkar
för just den här hästen. Alltid på hästens villkor, alltid.

Fotograf: Anna-Lena Lundqvist

Och just där ligger anledningen till att Patrik Kittel
inte gör en tävlingsplan för de unga hästarna eller de
som är på väg upp i rätt nivå. När de är redo för att
visa upp sig så talar de om det och det är inte bråttom.
– Jag startar inte en häst förrän den verkligen
kan visa upp sig på bästa sätt, det är bättre att
ta det lugnt. Sen är det förstås så att även om
du gör ditt bästa för att din häst ska vara redo
kan det ändå gå åt skogen i de första försöken –
så är det men det är bara att träna , säger Patrik
Kittel, GHS-ambassadör med siktet inställt på OS,
Konnichiwa Tokyo!
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Poängtabell
dressyr:
1:a plats

20 p
2:a plats

17p
3:a plats

15 p
4:a plats

13 p
5:a plats

12 p
6:a plats

11 p
7:a plats

10 p
8:a plats

9p
9:a plats

8p
10:a plats

7p
11:a plats

6p
12:a plats

5p
13:a plats

4p
14:a plats

3p
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2p

HOPPNING

SÅ HÄR GÅR DET TILL

SÅ HÄR GÅR DET TILL

FEI DRESSAGE WORLD CUP™

LONGINES FEI JUMPING WORLD CUP™

Årets upplaga av världscupdressyren i Scandinavium innebär den näst
sista kvaltävlingen för säsongen 2019/20 i den västeuropeiska ligan.
Målet för alla deltagande ekipage är världscupfinalen i Las Vegas i april.

När du sitter på läktaren i Scandinavium så bevittnar du Europafinalen för
världscupen i hoppning. Göteborg är det sista av 14 kvaltävlingar i den
västeuropeiska ligan, den största av den världsomspännande seriens många ligor.
Målet för alla deltagande ekipage är världscupfinalen i Las Vegas i april.

ELVA KVAL – FYRA RÄKNAS
Dressyrens världscup har ett regelverk som ger en
helt annan struktur på tävlandet jämfört med t.ex.
hoppningen. I grunden så utgår den från att de allra
flesta tävlingsryttare på elitnivå har bara en häst
och gör sällan mer än en tävling per månad. Det gör
att världscupen kräver två starter per häst för att
den ska vara kvalad till en final. Kombinationen av få
möjliga starter med att endast fyra kvalresultat får
räknas skapar spänning under seriens gång. Även
om regerande mästare är direktkvalificerad – Isabell
Werth har en fin svit med tre segrar i rad – måste
tänkta hästar startas i två kval. Hon är inte ensam om
att ha flera topphästar, hennes landslagskamrater
Dorothee Schneider och Jessica von BredowWerndl har flera att välja på. Den lyckliga positionen
är Gothenburg Horse Show-ambassadören Patrik
Kittel i också. Under första delen av säsongen
startade han både Delaunay OLD och Eddieni med
fin poängskörd som resultat.

det en viss poängdevalvering däremot. Han är inte
den enda svenska kvalsegraren – i polska Sopot tog
Natalie Oldfors och Mickey M hem segern. I år är det
få av landslagsryttarna som satsat i världscupen
genom att OS i Tokyo ligger redan i juli. Ryttare
med en topphäst väljer att starta utomhus tidigare
snarare än att satsa mot en final i Las Vegas som
innebär en långflygning för hästarna. I Scandinavium
kommer vi att få se ett antal av de bästa svenska
ryttarna som passar på att tävla igång sina hästar
här.
HETA EKIPAGE I ÅRETS SERIE
Under hösten fick publiken i Stuttgart se Die Queen
aka Isabell Werth besegrad med Weihegold OLD.
Scandinavium-favoriten Jessica von BredowWerndl och hennes EM-medaljör TSF Dalera tog
hem segern. Jessica satsar dessutom med sitt
rådjurslika sto Zaire-E även om de flesta minns
hennes segrar i Scandinavium med värme på
svarte hingsten Unee BB, idag en glad pensionär.
Brittiska dressyrdrottningen Charlotte Dujardin har
startat sin Mount St John Freestyle i två kval med
hemmaseger på Olympia och två andraplatser i Lyon
och Amsterdam. Bäst under hösten var dock Isabell
Werth som med Emilio, vinnare i Scandinavium
2018, tog hem kvalen i Lyon och Salzburg. Isabell
Werth och Weihegold vann igen i Amsterdam,
femte gången gillt. Efter sju kvalplatser var det hårt
i toppen, jämnt och de tre ryttarna Benjamin Werndl
(bror till Jessica), Fredric Wandres och Helen
Langehanenberg kommer att kämpa tappert. Det
blir en spännande kvalomgång, var så säker, med
riktigt fin dressyr under ledning av svenska domaren
Annette Fransén Iacobeaus.

SKANDINAVISK SÄSONGSTART OCH SLUT
Medan Scandinavium har en obruten linje av
världscupevenemang, kval och finaler, som
spänner över mer än fyra decennier harv vårt
grannland Danmark en mycket kortare historik
som kvalarrangör. Sedan 2004 inleds säsongen
där, de första åren på Vilhelmsborg utanför Århus,
sedan ett decennium i Odense för att nu ha hittat
”hem” till Herning de senaste tre åren. Många av
tävlingsplatserna i världscupen följer med år för år,
men de senaste åren har bjudit på nya kvalplatser
i form av Madrid och Salzburg. Till Göteborg och
Scandinavium kommer allt fler, Gothenburg Horse
Show vann pris som bästa inomhusevenemang
för dressyr 2019, ett pris framröstat av sportens
intressenter. I år är kvaltävlingen näst sista chansen
för ryttarna att knipa poäng och finalen i Las Vegas
lockar.

FAKTA DRESSYR

VAD KRÄVS FÖR FINALPLATS
Från den västeuropeiska ligan går nio ryttare vidare,
hur många poäng som krävs varierar lite. De senaste
åren har gränsen legat mellan 38 – 43 poäng men
jämfört med hoppningen varierar det mer. Regeln
om att varje nation endast får ha tre ryttare till en
världscupfinal gör att ofta måste ett antal tyska
ryttare räknas bort, ibland även holländska. Chansen
går då till nästa i tur på listan.

Fördelning av platser:

SVENSKA EKIPAGE MED FRAMGÅNG
Patrik Kittel har satsat på årets säsong och plockade
hem 20 sköna poäng genom en seger med Delaunay
OLD från centraleuropeiska ligan i Budapest i
början på säsongen. Det går att tävla i de olika
europeiska ligorna och få med sig poäng över till
den västeuropeiska, från den amerikanska ligan sker

22

Västeuropeiska ligan

9

Centraleuropeiska ligan

2

Stillahavs ligan
(Australien/Nya Zeeland)

1

Nordamerikanska ligan

2

Länder utan egen liga

1

Titelförsvarare och
regerande mästare

1

FEI extra startplatser

2

Totalt:

18

Poängtabell
hoppning:
1:a plats

MÅNGA KVAL – BARA HÄLFTEN KAN RÄKNAS
Världscupen har efter mer än 40 år ett väl beprövat och riktigt smart regelverk. Det ska vara möjligt
att ta sig fram till en final även om du inte har flera
hästar – samtidigt som det är möjligt för ryttarna att
kvala med olika hästar. Den västeuropeiska ligans 14
kvaltävlingar kan även om en ryttare startar i alla
bara ge poäng vid sju tillfällen. Många världsryttare som Steve Guerdat, Marcus Ehning och Sveriges
egen superstar Peder Fredricson har flera hästar
och väljer att starta mer än en för att gardera sig
inför en finalplats. Just Guerdat – som Göteborgspubliken hyllade vid hans finalseger 2019 – är direktkvalad till den amerikanska finalen. Han startar ändå
flera kvaltävlingar med olika hästar – bra prispengar,
rankningspoäng och det ständigt pågående arbetet
med att ta fram nya hästar till toppen spelar in.

SVENSKA EKIPAGE MED FRAMGÅNG
Förra säsongen hade svenska ryttare kanske sin
bästa säsong någonsin. Ni minns säkert guldkornen
såsom: Douglas Lindelöws seger i premiären i Oslo
med Zacramento, Peder Fredricsons tredjeplats i
Helsingfors på Hansson WL och världscupdebutanten Irma Karlssons härliga tredjeplats i Madrid med
sin Ida van de Bisschop. Som en riktig smällkaramell
på slutet tog Henrik von Eckermann och Toveks
Mary Lou hem kvalsegern i Amsterdam. När det blev
dags för final i Göteborg fanns det tre svenskar med
som kvalat med god framgång. I år är det annorlunda genom att OS i Tokyo ligger redan i juli mot den
mer vanliga mästerskapsperioden senare i augusti.
Ryttare med få topphästar väljer att starta utomhus tidigare snarare än att satsa mot en final i Las
Vegas som innebär en långflygning för hästarna. I
Scandinavium kommer vi att få se ett stort antal av
de bästa svenska ryttarna. Kanske kan vi få se en ny
svensk kvalseger som 2017 och 2018 när Henrik von
Eckermann och Toveks Mary Lou tog hem segern
två år i rad, eller ska kanske Peder Fredricson klippa
till? Oavsett segrare, svensk eller utländsk, Scandinaviums publik kommer att lyfta taket för segraren
vem det än blir. Det är så det är här hos oss, det är
sen gammalt.

TAKTIK I TÄVLANDET
Den första kvaltävlingen för säsongen går sedan
många år i Oslo följt av Helsingfors en vecka senare.
Det brukar bli lite av ett resande teatersällskap då
många ryttare från kontinenten startar i båda kvalen och flera tillbringar mellantiden i Sverige i olika
stallar. De ryttare som når framgång och får ihop
gott om poäng tidigt på säsongen kan slappna av.
Sedan säsongen 2016/17 har brytgränsen gått vid
39-40 poäng för att vara bland de 18 i tabellen som
når en final. Om resultaten uteblir så satsar en del
ryttare ännu hårdare, åker längre och försöker få
plats i startlistorna. Det finns som i de flesta sammanhang mer eller mindre populära tävlingsplatser.
Gothenburg Horse Show är tävlingen dit alla vill åka
om de har möjlighet och hästar till det. Det innebär
att konkurrensen i Scandinavium alltid är knivskarp.

20 p
2:a plats

17p
3:a plats

15 p
4:a plats

13 p
5:a plats

12 p
6:a plats

11 p
7:a plats

10 p
8:a plats

9p
9:a plats

8p
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10:a plats

7p

Fördelning av platser:
11:a plats

POÄNGJAKTEN
Hur får man då ihop 40 poäng eller mer? Den ”enkla
vägen” är att vinna två kvaltävlingar, varje seger ger
20 sköna poäng. Under förra årets säsong 2018/19
var det tre ryttare som lyckades med den bedriften:
Christian Ahlmann, Martin Fuchs och Daniel Deusser som faktiskt klippte till med tre segrar. När årets
säsong 2019/20 hade nått halvvägs efter nyår hade
Martin Fuchs redan upprepat den bravaden. Men,
särskilt enkelt att vinna en eller flera deltävlingar
är det inte. De allra flesta samlar ihop sina poäng
genom ett antal placeringar där de sju bästa resultaten räknas. I Scandinavium ställs poängjakten på
sin spets, som sista deltävling är resultatet här avgörande för vilka 18 ryttare som får finalbiljetterna. Det
stora slaget brukar handla om ett tiotal ryttare som
ligger precis i närheten av gränsen för att komma
med.

Västeuropeiska ligan

18

6p

Nordamerikanska ligan

14

12:a plats

Centraleuropeiska ligan

3

5p

Sydamerikanska ligan

2

13:a plats

Australien

2

Centralamerika och ett
antal andra länder

1

3p

Mellanöstern med Nordafrika

5

15:a plats

Kaukasus och Korea

1

2p

Länder utan egen liga

1

16:a plats
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HALL OF FAME

H O P P R Y T T A R E

HUGO SIMON

HALL OF FAME

En av de absolut största ryttarna i Gothenburg
Horse Shows tidiga historia är Hugo Simon. När
han 1979 vann världscupfinalen på sin då 10-årige
fux Gladstone (Hann valack 164 cm f -69 e GoetzWeingau) var Hugo Simon 36 år gammal. Det året
hade Hugo Simon en suverän helg i Göteborg med
seger i lördagens stora Grand Prix klass Gothenburg
Trophy såväl som total världscupvinnare. Det var det
första av många besök för Hugo Simon i Göteborg
med flera olika hästar.

I samband med världscupfinalerna 2019 lanserade Gothenburg Horse Show
sitt galleri med betydelsefulla ryttare, hästar och profiler från sporten som
figurerat under meetingets snart 44-åriga historia. De fösta ikonerna att ta
plats i galleriet var John Whitaker och Rolf-Göran Bengtsson från hoppsporten,
Louise Nathhorst som första och hittills enda svenska världscupvinnare samt GHS
initiativtagare Liz och (postumt) Lasse Parmler. Som första oförglömliga
fyrbenta hjältar tog Milton och Walk on Top en plats i Hall of Fame.
I år har publik, fans och intresserade fått nominera tänkbara kandidater till Hall
of Fame i de olika kategorierna. Årets jury för Hall of Fame består av Cecilia
Lönnell, Wiveka Lundh, Micka Wallin samt Ruth Börjesson, en kvartett som
betyder mycket för Gothenburg Horse Show sedan många år.

Fotograf: Jan Gyllensten

Hugo Simon föddes 1942 i dåvarande Tjeckoslovakien
men flyttade med sina föräldrar till Tyskland efter
andra världskrigets slut. Han delade hästintresset
med sin far som var lantbrukare och hästuppfödare.
Trettio år gammal tog han det kontroversiella beslutet
att bli österrikisk medborgare och tävlade sedan för
Österrike vid de olympiska spelen i München – efter
att tidigare ”bara” ha blivit uttagen som reserv för
Tyskland. Det blev en individuell fjärdeplats där och
starten på en mycket framgångsrik internationell
karriär.

INVALDA I HALL OF FAME 2020 ÄR:
Som ryttare blev Hugo Simon snabbt populär hos
Göteborgspubliken som ofta hälsade honom med
banderoller och hejaramsor. I Geneve, 16 år efter
sin första och historiens allra första världscupseger,
gjorde Hugo Simon det igen och segrade i
världscupfinalen. Nu hade han sin stjärna då 9-årige
E.T. FRH (Hann valack 165 cm f -87 e Espri-Garibaldi
II, uppf Detlev Saul Bremervörde). Valacken var
i början av sin karriär och blev samma år fyra på
OS i Atlanta. Året efter tog Hugo Simon sin tredje
världscuptitel i Göteborg och blev med det historisk
som första ryttare med tre segrar. Valacken E.T. FRH
blev senare världsberömd som klonad 2005 och
klonens första avkommor föddes 2010.

Hoppryttare: Hugo Simon
Dressyrryttare: Isabell Werth
Profil: Jan Fristedt
Hopphäst: H&M Butterfly Flip
Dressyrhäst: Briar

Hugo Simon tävlade långt upp i åldern även
internationellt och lade inte stövlarna på hyllan i
internationella tävlingar förrän i oktober 2016, i mars
2017 meddelade han, då 75 år gammal, att nu var det
dags att sitta av i tävlingssammanhang. Till Göteborg
har han kommit många gånger, inte minst som
tränare till flera ryttare. Hugo Simon är legendarisk
för sin otroliga kämpavilja tillsammans med sina
hästar, kort i rocken men en stor personlighet.
Nu för evigt del av Gothenburg Horse Shows själ
genom sin plats bland legendarerna i Hall of Fame.

FINALRESULTAT I GÖTEBORG

KARRIÄRENS BÄSTA RESULTAT

1997 Världscupvinnare på E.T FRH

Första ryttare att vinna världscupen tre gånger,
två av dem i Göteborg och en titel i Geneve 1996.

1991 Kvalad till världscupfinalen med Amaretto,
23:e plats

EM: 1979 Brons med Gladstone i Rotterdam och
1997 silver med E.T. FRH i Mannheim

1988 Kvalad till världscupfinalen med Winzer,
20:e plats

VM: 1974 Brons med Lavendel i Hickstead och guld
1980 på Gladstone i Rotterdam

1986 Placerad i världscupfinalen med The Freak,
6:e plats

OS: Fjärde plats 1972 med Lavendel i München och
1996 med E.T. FRH i Atlanta

1984 Kvalad till världscupfinalen med The Freak,
22:a plats
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Fotograf: Johan Lilja

1982 På pallen som trea i världscupfinalen på
Gladstone
1979 Världscupvinnare på Gladstone och vinnare
av Gothenburg Trophy
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D R E S S Y R R Y T T A R E

P R O F I L

ISABELL WERTH

JAN FRISTEDT

DIE QUEEN TAR PLATS I HALL OF FAME

Hur länge kommer då Isabell Werth att fortsätta
tävla? Hon har en verksamhet med 15 anställda och
ett stall fullt med hästtalang så inget tävlingstopp
finns i närtid. I en intervju 2018 sa Isabell Werth: ”Jag
kommer att rida Tokyo 2020 men sen är det dags att
börja trappa ner. Någon gång mellan 2020 och 2030
lägger jag nog fracken på hyllan.” Det känns otroligt,
en dressyrvärld utan Die Queen, förhoppningsvis
ändrar hon sig. Nästa OS 2024 går i Paris, inte långt
från Rheinberg.

FINALRESULTAT I GÖTEBORG

KARRIÄRENS BÄSTA RESULTAT

2019 Seger i världscupfinalen med Weihegold OLD

Världscupfinalsegrar 2017, 2018, 2019 med
Weihegold OLD, 2007 seger med Warum Nicht
FRH och karriärens första togs 1992 med Fabienne

2018 Andra plats i världscupkvalet med Emilio
2017 Två individuella guld och ett i lag vid EM på
Ullevi med Weihegold OLD
2017 Seger i världscupkvalet med Emilio

OS: Individuellt guld 1996 med Gigolo, fyra
silvermedaljer med tre hästar senast i Rio med
Weihegold OLD

2015 Andra plats i världscupkvalet med El Santo
NRW

VM: Sex individuella guld på tre olika hästar, senast
i Tryon 2018 med Bella Rose

2013 Femte plats i världscupfinalen med Don
Johnson FRH

EM: Storslam 2017 på Ullevi och i Rotterdam 2019
med seger i alla klasser, fem guldmedaljer med
Satchmo och Gigolo FRH

2011 Tredje plats i världscupkvalet med Warum
Nicht FRH

Lag-medaljer: 5 OS-guld, 5 VM-guld, 9 EM-guld

Fotograf: Jan Gyllensten

Isabell Werths karriär har gått både spikrakt uppåt
och lite krokigt längs vägen. Hennes signum är att
alltid rida på hästar hon utbildat själv och tagit
upp i klasserna. Många av dressyrens sakkunniga
har emellanåt ifrågasatt hennes hästval men
Isabell Werth ger inte upp om hon tror det finns en
inneboende balettdansör i en häst. Idag är stallet
fyllt av behåvningar hemma i Rheinberg utanför
Duisburg. Om sin lilla svarta skönhet Weihegold OLD
har Isabell sagt: ”Alla ryttare borde en gång i livet
få uppleva en Weihe, en häst som alltid är glad, vill
jobba och som ständigt frågar, vad ska vi göra nu?”.
Hennes vackra sto Bella Rose slog igenom lagom till
VM 2014, en supertalang, bara för att sedan skada
sig och vara borta i nästan fyra år. Isabell Werth
gav aldrig upp utan fortsatte med rehabträning,
handpromenader och återträning. När de gjort sin
ritt på VM i Tryon föll glädjetårar på Isabells kinder,
liksom under EM i Rotterdam i augusti 2019. ”Den
hästen har mitt hjärta som i en liten ask, hon är så
speciell, hon vill så väl” sa Isabell Werth, som aldrig
gav upp.

Fotograf: Jan Gyllensten

Få ryttare är så väl förtrogna med utvecklingen
från världscupdressyrens enkla början till den stora
prestigetour det är idag som Isabell Werth. Hon
var inte ens 23 år gammal när hon tog sin första
världscupseger 1992 med Fabienne. Sedan är Isabell
Werth dressyrdrottningen framför andra med
hela tre hästar på topp-10 av FEI:s internationella
rankning, så har det varit nu sedan 2017. Hästarna då
var Weihegold OLD, Emilio och Don Johnson FRH –
nyligen pensionerad, och nu är det Bella Rose som
tagit över.

RÖSTEN VI ALLA KÄNNER IGEN

starten 1977. Med sina många centrala roller inom
ridsportförbundet såsom ansvarig för Strömsholm,
sportchef och generalsekreterare och medlem
i valberedningen är Jan Fristedt en av svensk
ridsports nyckelspelare. Han var också lagledare för
svenska ryttartruppen under flera EM, VM – och två
OS: Barcelona 1992 och Atlanta 1996. Hästarna har
alltid haft en plats i hans liv. Under 60- och tidigt 70tal var Jan Fristedt aktiv på tävlingsbanorna in om
hoppning och han har sysslat med de flesta grenar.

Efter fyra decennier som speaker i Scandinavium
och på andra svenska stortävlingar är Jan Fristedt
tveklöst den mest välkända rösten i svenska
ridsportsammanhang. Hans karaktäristiska stämma
skapar stämning på̊ alla internationella tävlingar
runt om i Sverige och har så gjort i många år. Rösten
som både förmedlar stämning, eggar publiken och
lyfter ekipagens prestation är så välbekant att vilket
ridsportfans som helst i vårt avlånga land skulle
kunna väckas mitt i natten och svara på frågan: vem
speakar – Jan Fristedt såklart!

Jan Fristedt blir 80 år i november men är ”still going
strong” med speakeruppdrag i Falsterbo och under
Breeders Trophy på Flyinge. Hemma för Sveriges
mesta speaker är Köpingsvik på Öland.

I Scandinavium släppte han mikrofonen 2012 efter
att ha varit tävlingarnas ständige speaker sedan

NÅGRA MILSTOLPAR I JAN FRISTEDTS KARRIÄR
1960–1972. Gjorde värnplikten på kavalleriförbandet K4 i Umeå. Avlade officersexamen vid Krigsskolan
1965, och utnämndes samma år till fänrik vid Norrlands dragonregemente. Där tjänstgjorde han till 1972
och uppnådde majorsgrad.
1972–1980. Biträdande generalsekreterare för Svenska Ridsportförbundet.

2010 Sjunde plats i världscupkvalet med El Santo
NRW

1980-1988. Chef för ridskolan Strömsholm i Västmanland, där han tidigare studerat. Skolan är Svenska
Ridsportförbundets utbildningsanläggning, och tillsammans med Flyinge och Wången
en av Hästnäringens riksanläggningar.

2003 Fjärde plats i världscupfinalen med Anthony
FRH

1988–2000. Sportchef för Svenska Ridsportförbundet. Deltog i förberedelserna inför och arbetade
som speaker på ryttar-VM i Stockholm 1990.

1992 Första världscupsegern med Fabienne
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BUTTERFLY FLIP

BRIAR

HELA SVERIGES ”FLIPPAN”

NUMMER ETT I SCANDINAVIUM

Årets hopphäst att bli invald i Gothenburg Horse
Show Hall of Fame är Butterfly Flip eller Flippan som
hon kallades av fans landet runt. Flippan tävlade tio
år på raken i Scandinavium tillsammans med sin
ryttare Malin Baryard-Johnson.

Årets dressyrhäst att bli invald i Gothenburg Horse
Show Hall of Fame är Briar 899, avelshingsten
som totaldominerade svensk dressyr under ett
helt decennium. Briar och Jan Brink tog två
världscupkvalsegrar i Scandinavium.

Partnerskapet mellan Butterfly Flip och Malin
Baryard-Johnson var av det slaget att det fångade
essensen i det hästentusiaster landet runt kan känna
igen – samhörighet och kärlek. De tävlade tillsammans
under mer än ett decennium internationellt och
hjälpte Sverige att ta hem olympiskt lagsilver under
OS i Aten 2004. Individuellt gjorde de den makalösa
prestationen att ta sig till världscupfinal inte mindre
än fem gånger mellan 2002-2008. Malin och Flippan
visade på en härlig uthållighet och kämpaglöd.

Briar 899 gjorde mästerskapsdebut för Sverige
på OS i Sydney bara nio år gammal tillsammans
med Jan Brink som ridit honom sedan han
var unghingst. Det var början på en epok av
mästerskapsstarter och tidigt var Jan Brink och
Briar lagankare med fina individuella resultat hela
vägen. De gjorde nio världscupfinaler mellan 2001
och 2009, OS-året 2004 var enda undantaget.
Att hålla sig kvar på topp-10 i så många finaler är
en prestation i sig. Längsvägen tog de EM-brons
individuellt och i lag i Hagen 2005 och 2006 var
Jan Brink och Briar på pallplats i världscupfinalen
i Amsterdam. När den dynamiska duon segrade i
världscupkvalet i Scandinavium 2009 under deras
sista tävlingssäsong så lyfte taket, en sådan känsla.
Hans-Yngve Göransson är uppfödare och ägare till
Briar 899 (SWB hingst f -91 e Magini-Krocket). Briar
föddes på Dalhems gård i sydvästra Skåne och där
finns han än. I aveln har Briar över 700 avkommor
inom SWB:s svenska stambok och ett stort antal
utomlands. Idag finns det 17 internationellt tävlande
avkommor i svår klass och godkände sonen Biggles
är mest framgångsrik.

Fotograf: Jan Gyllensten

Fotograf: Jan Gyllensten

Kristina Larsson är uppfödare till Butterfly Flip
(74) (SWB sto f -91 e Robin Z -Moderne xx) och
ägde henne under hela hennes tävlingskarriär och
under flera år i avelsboxen. I Sverige fick Flippan
tre föl där hennes första Flip’s Little Sparrow har
fina framgångar och en världscupkvalseger med
Stephanie Holmén. I Belgien finns det flera avkommor
via embryotransfer med olika spännande fäder.
Kristina Larsson är fortfarande aktiv uppfödare av
både hopphästar och kallblodstravare på Stall Lysjö
utanför Sunne.

Briar 899 och Jan Brink stod för en ny våg inom
kürmusiken när de med en kür av Eurovisionvinnaren
2005 ”My number one” framförd av Elena Paparizou
i en mix med artisten Arashs låt Temptation hade
ett svårt innovativt program. Modernt, snärtigt och
med en mycket klar takt som Briar och Jan Brink
dansade till och publiken med dem, oförglömligt.

BÄSTA RESULTAT I GÖTEBORG
– TIO ÅR AV STARTER

KARRIÄRENS HÖJDPUNKTER

BÄSTA RESULTAT I GÖTEBORG
– DUBBLA SEGRAR

på EM i Turin

2009 Seger i världscupkvalet, Grand Prix och kür

2006 På pallen i världscupfinalen med brons och
åttonde placerad på VM i Aachen

2004 OS-silver i lag

2007 Seger i världscupkvalet, Grand Prix och kür

2005 Tar brons individuellt och i lag på EM i Hagen

2004 Sjätte plats i världscupfinalen i Milano

2003 Åttonde plats i världscupfinalen

2005 Vinner Grosse Preis der Aachen på 82,7
procent och slår Anky van 2003 Grunsven

2008 Världscupfinal och sista starten i Scandinavium

2007 Tionde plats i världscupfinalen
i Las Vegas

2006 Placerad i 1,50-klass
2004 Seger i 1,60-hoppning, världscupkvalet –
Europafinalen

2003 Utsedda till världens bästa ekipage

2003 Trea i lördagens 1,60-klass
2002 Placerad i två 1,60 klasser
2001 Andraplacerad i 1,50-klass

2003 Femma på EM i Donauschingen

KARRIÄRENS HÖJDPUNKTER

2003 Tredje plats i världscupfinalen i Las Vegas

2009 Sista världscupfinalen, en nionde plats och
en stående ovation från publiken i Las Vegas

2002 Sjunde plats i världscupfinalen i Leipzig
2001 Åttonde plats på EM i Arnhem

2004 OS i Aten och Briar tar en sjunde plats
2003 Briar blir femma på EM i Hickstead
2002 En sjätte plats i världscupfinalen, Briar
sprallar bort sig på VM i Jerez

2008 Femte plats i världscupfinalen och en nionde
plats på OS i HongKong

2001 Första världscupfinalen sjunde plats samt en
tionde plats på EM i Verden

2000 OS i Sydney, 20:e plats individuellt

2000 OS-debut som 9-åring i Sydney

2007 Femte plats i världscupfinalen och lagbrons
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Klubben för dig
som älskar hästar!
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horsemanship
knowledge?

Want free
FEI-approved
courses?

Free & certified
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Kom och häng med oss i vår monter - du hittar oss i foajén i Scandinavium, vid
läktare T. Hos oss kan du fiska fiskedamm, hoppa tvåbenshoppning, pyssla och
mycket mer. Vi ses där!
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AR
GHS FIR

44 ÅR

Luciana Diniz på Winningmood

Malin BaryardJohnsson på Tornesch1042
Fotograf: Claes Jakobsson

Jens Fredricson på Lunatic
Fotograf: Claes Jakobsson

Rolf Göran Bengtsson på Ninja la Silla

EN TITT I BACKSPEGELN
– GHS FÖR 10 ÅR SEDAN
I år inleds ett nytt decennium med 2020 och Gothenburg Horse Show firar 44
år som tävling. På tio år förändras både sport och evenemang, minns du vad
som hände i arenan i slutet på februari 2010? Det blev en irländsk kvalsegrare i
världscuphoppningen och en holländsk dressyrryttare som dominerade.
Det var också ett år med fina svenska framgångar och genombrott för hästar
som sedan tog både medaljer och mästerskapsplatser för Sverige.
Häng med längs minnenas allé.
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VÄRLDSTOPPEN SEDD I BACKSPEGELN
När decenniet var ungt 2010 så dominerades
världstoppen av Eric Lamaze med superhästen
Hickstead, Pius Switzer med Ulysse och Carlina
respektive Kevin Staut på Kraque Boom och Silvana.
Storsponsor då var Rolex och under Gothenburg
Horse Show var det ett år med världscupkval i
hoppning och dressyr på klassiska datum i kalendern
25–28 februari.
För att spola tillbaka minnesbandet lite så var det
2008 som Rolf-Göran Bengtsson och Ninja La Silla
tog OS-silver i Hong-Kong samt var sjua på EM i
Windsor 2009. De har ännu inte vunnit EM-guld eller
varit på topp-10 i VM.

hade en del GP-resultat från trestjärniga tävlingar
men det här blev ett genomslag.
VÄLRDSCUPKVAL MED
IRLÄNDSK SEGER
Den dramatiska omhoppningen från världscupklassen
som Jens minns var en omhoppning med nio felfria
från grundomgången och han och Lunatic var bara
1,4 sekunder från segern. Omhoppningen stod bland
annat mellan världsryttare som Ludger Beerbaum
/Gotha FRH, Luciana Diniz / Winningmood, Pius
Schwitzer / Carlina och topptrion Jessica Kürten,
Marco Kutscher och Dermott Lennon. Kürten var
det året på topp-10 på världsrankningen med
ett knippe fina hästar från Lady Forbes, alla med
tilltalsnamnet Castle Forbes. Här vann hon med den
unika Libertina, et suveränt sto i sporten och senare
även i avel. Kürten slog Marco Kutcher på Cash och
Dermott Lennon med Hallmark Elite.
Hennes helg var allmänt lyckad med en andraplats
efter Rolf-Göran Bengtsson och Ninja La Silla i
fredagens toppklass, Wallenstams 1,50-hoppning. En
härlig kväll där Malin Baryard Johnsson och Tornesch
1042 tog hem tredjeplatsen.

SVENSK FRAMGÅNG
Långhelgen i Scandinavium börjar bra redan på
torsdagen med svensk seger och andra plats i Mix
Megapols sponsrade 1,50-klass med omhoppning.
Det är Rolf-Göran Bengtsson med Casall Ask
som vinner 98 000 kr på torsdag-kvällen. Det är
andra året Casall är i Scandinavium, under sitt
första besök 2009 vinner han en klass och är tvåa
i ett av världscupkvalen. Det är andra året för det
här ekipaget som under decenniet sedan ska slå
hoppvärlden med häpnad. För andraplacerade Jens
Fredricson med då 12-årige Lunatic (SWB val f -98 e
Landlord – Utrillo, uppf Magnus Dyrendahl, äg Ann &
Gavin Russell) kommer helgen att innebära något av
ett större genombrott. – Jag minns att Lunatic var i
toppform. Roffe och jag var etta och tvåa i någon stor
klass typ på torsdagen. Sen var jag lite överraskande
fyra i världscupklassen efter en dramatisk omhoppning. Min andra häst det året var Bon Giorno och
Lunatic hade precis etablerat sig på högsta nivå.
– Casa Grande som jag hade som förstahäst 2009
hade blivit såld och meetinget i Scandinavium var
Lunatics första stora utmaning på högsta nivå, det
var fantastiskt. Vilken helg! – Vi hade vunnit SM och

STORSKRÄLL FRÅN SAUDIARABIEN
Den stora skrällen det här året var segraren i
Gothenburg Trophy, Grand Prix-klassen, som för
första gången presenterade sig för skandinavisk
publik. Den saudiske ryttaren Abdullah Al Sharbatly
slog en hel rad namnkunniga ekipage när han med
Goldex tog hem klassen. Under VM i Lexington
senare samma år tog han oväntat hem ett individuellt
silver efter att ha fått tips av Rodrigo Pessoa om hur
hans häst HH Rebozo skulle ridas i hästbytarfinalen.
Svenska placeringar i klassen det här året var en
femte plats för Henrik von Eckermann med Frodo och
en sjätte plats för Casall och Rolf-Göran Bengtsson.
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DRESSYRVÄRLDENS DOMINANTER 2010
Under EM i Windsor 2009 började dressyrkartan
ritas om och starten på decenniet innebar en
svacka för Tyskland som ledande nation. Istället
kom världsrankningens topp och bästa ekipage från
Holland. Edward Gal på sin svarte drömhingst Totilas
hade sällskap av Adelinde Cornelissen på den röde
Jazz-sonen Jerich Parzival i topp.
Det föregående decenniets stora profiler Anky
van Grunsven med Salinero och Isabell Werth på
Satchmo var visserligen på platserna efter men det
var i kraft av äldre poäng.
VÄRLDSCUPKVAL
Det här året kom det tre absoluta toppryttare från
Holland till Gothenburg Horse Show, i princip hela
landslaget minus Edward Gal. Anky van Grunsven red
sin andrahäst, den godkände hingsten Painted Black
senare OS-partner till unga Morgan Barbancon. Imke
Schellekens Bartels red det underbara stoet Sunrise i
deras verkligt fina kür.
Adelinde Cornelissen, världstvåa och mycket förtjust
i svenska tävlingar, kom med den store begåvade
valacken Jerich Parzival, känslig men med fantastisk
piaff och passage. Tre tyska ryttare var på plats
om än inte med sina bästa hästar: Isabell Werth /
El Santo NRW, Matthias Rath / Triviant och Carola
Koppelmann på Le Bo.

Ovan: Adelinde Cornelissen på JerichParzival

SVENSK TRIUMF
Det var nog helt väntat att segern i både Grand Prix
och Kür skulle gå till världstvåan Cornelissen, de
presterade väl och genomförde en kür på över 84
procent, riktigt starkt 2010. Det här året gjorde Patrik
Kittel och den vackra fuxhingsten Watermill Scandic
debut i Scandinavium. Än så länge vet ingen om att
detta kommer att vara 2010-talets enda individuella
dressyrmedaljör innan decenniet är slut. Inte heller
att de kommer att bli fyra i världscupfinalen 2016 just
här i Göteborg, deras sista internationella tävling.
Den sommaren tar Patrik och Scandic SM-guld
på Strömsholm och avtackas i Falsterbo på stora
gräsbanan.
Men här i februari 2010 är deras karriär fortfarande i
sin linda. Redan i Grand Prix börjar det kännas stort
när Patrik aka Candyman och Scandic aka Scandiman
blir tvåa inför en överförtjust hemmapublik. När det
blir dags för kür levererar de en ritt i perfekt takt till
musiken – en spektakulär mix från Kittels favoritband
Depeche Mode.

SVENSKA TRUPPER 2010
Hoppning
Rolf-Göran Bengtsson med Ninja la Silla, Casall Ask
Jens Fredricson med Lunatic och Bon Giorno
Malin Baryard Johnson med H&M Actrice,
H&M Tamina och H&M Tornesch
Alexander Zettermann med Con Canabis och Isaac
Helena Lundbäck med Madick och Bukowskis 43:an
Niclas Arvidsson med Miss Jacson och Cyklon 1083
Linda Heed med Touch och Colina
Henrik von Eckermann med L.B Paola, Frodo och Cato
Daniel Zetterman med Glory Days
Viveca Lundbäck med Canthara
Helena Persson med Bonzai H
Svante Johansson med Caramell KS
Malin Parmler med Simone

Musiken är vid den här tiden progressiv och radikal,
många red till dramatiska ljudkulisser medan
Patrik och Scandics signum blev takt, takt och
mer takt i allt från byten till travslutor i passage
och piaffpiruetter. Programmet belönades med
79,80 procent, personbästa för Kittel vid den här
tidpunkten och svenskt rekord. Med det lämnade
han alla utom Adelinde och Parzival bakom sig,
ett gåshudsögonblick i svensk dressyrhistoria.
Några veckor senare blir han och Scandic femma i
världscupfinalen i ’s-Hertogenbosch. Totalt besökte
Watermill Scandic Gothenburg Horse Show fyra
gånger under sin framgångsrika karriär, två gånger
som kvalad till världscupfinalen.

Peder Fredricson med H&M Arctic Aurora Borealis

Världscupdressyr
Patrik Kittel med Watermill Scandic
Tinne Vilhelmson Silfvén med Favourit
Anette Christensson med Normandie JB

Watch the best
of equestrian sport

Charlotte Haid-Bondergaard
med Lydianus
Minna Telde med Larina Høm
Pia Fälth med Efendi
Nina Bengtsson med Ajax II

live and on demand
on www.fei.tv
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GHS-AMBASSADÖREN
DOUGLAS LINDELÖW
HAR BYGGT PÅ
STALLMUSKLERNA
UNDER 2019

Fotograf: Jonatan Fernström

Douglas Lindelöw är Gothenburg Horse Show ambassadör med
många minnen från Scandinavium. 2020 är han redo att göra nya
avtryck i meetingets historia. ”2019 var ett mellanår för mig med
uppbyggnad av nya hästar, nu har jag en helt annan bredd i mitt stall”,
deklarerar Douglas. I vår intervju får du veta vad han söker hos
unga hästar, hur avslöjande unghästklasserna är och hans
första minne från Scandinavium och mycket mer.
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Douglas Lindelöw är en av våra mest
rutinerade ryttare med frekvent
internationellt tävlande sedan
junioråren.
Det blir många resdagar och för 2020
ligger planen klar, stallet är påfyllt med
många hästar och flera är redo för
större utmaningar – precis som Douglas
bäddat och planerat för. När vi får ett
snack med Douglas har han precis
avslutat ett framgångsrikt världscupkval
i Leipzig med en tionde plats med
Casquo Blue och har förflyttat sig
till Kronenberg i Nederländerna. Där
är han för att tävla ett antal av Stall
Fulltoftas yngre hästar samt Jezebel, ett
sto som ägs Stall Zet som äger flera av
Douglas hästar helt eller delvis.

Fakta i urval
Douglas Lindelöw, bor och verkar på Stall
Fulltofta utanför Hörby i Skåne när han inte
tävlar utomlands
Fyller 30 år i december
Vid starten av 2020 har han gjort över 1900
internationella starter och kommer i år att
passera 2000 med råge.
Har utbildat uppemot 25 hästar till svår
hoppning hittills
Red sitt första mästerskap som junior 2007
med Caliando, vann YR-EM med Talina 2010
Varit i världscupfinal två gånger med två
olika hästar, Casello 2015 i Las Vegas och
Zacramento 2018 i Paris
Tog lagsilver på EM i Göteborg 2017 med
Zacramento

Douglas Lindelöws internationella hästar:
CASQUO BLUE (Old valack f -10 e ChaccoBlue-Carthago Z, äg Stall Zet)
CHELDON (Old valack f -09 e Chacco-BlueBaloubet du Rouet, äg Stall Fulltofta)
KIMBA DU SOLEIL (Old sto f -11 e KannanBalou du Rouet, äg Stall Zet)
JEZEBEL (BWP sto f -09 e Toulon-Artos Z,
äg Stall Zet)

MYCKET HAR HÄNT UNDER 2019 OCH STALLET ÄR
VÄLFYLLT. BERÄTTA LITE OM VAD DU GENOMFÖRDE
UNDER FÖRRA ÅRET OCH HUR DIN SATSNING
FRAMÅT SER UT?

ENVALIRA DES DAMES (SBS sto f -10
e Stakkato-Banboula du Thot, äg Stall
Fulltofta)

– Det var ett lite av ett mellanår 2019 och planen
var att bygga upp hästarna under året. Jag red
inga nationshoppningar för jag tyckte hästarna
saknade tillräcklig erfarenhet, jag vill bygga upp
dem lite långsamt. Den planen hade jag förankrat
med förbundskapten Henrik Ankarcrona i början
på året så vi var överens. Det har fungerat väldigt
bra, precis som planerat. Casquo Blue hade jag bara
haft ett halvår när han började prestera och nu går
han stadigt i Grand Prix. Cheldon har jag haft lite
längre men allt har fallit mera på plats för honom.
Planen som vi i teamet lagt upp för alla hästarna har
fungerat som tänkt och höll sig bra. Den här typen av
uppbyggnadsperioder det är något som alla ryttare
måste ta emellanåt. Det kommer naturligt, kanske
någon häst säljs, någon blir för gammal och nya
måste skolas in och få en bra och lagom utveckling.
Du måste hela tiden ha flera hästar på väg in och på
väg upp och det tar tid.

SAINT TROPEZ SOUL (SWB sto f -10 e Click
and Cash-Cagliostro, äg Stall Fulltofta)
CONCOULEUR Z (Zang valack f -12 e
Clarissimo Z-Acorado I, äg DG Horses AB)
ELDORET PS (Westf valack f -12 e Eldorado
van de Zeshoek-Balou du Rouet, äg Stall Zet
/ Stall Fulltofta)
CHARLIE’S WAY (Old valack f -13 e ChaccoBlue-Robin Z, äg Stall Fulltofta)

DET KÄNNS SOM ATT DU ÄR PÅ EN BÄTTRE
POSITION INFÖR 2020 MED FLER HÄSTAR I
STALLET?
Fotograf: Jonatan Fernström

– Min målsättning var att jag skulle ha en större
bredd i stallet och jag tycker att både Casquo Blue
och Cheldon nu gör sig riktigt bra på femstjärniga
Grand Prix klasser så visst har det gått framåt. På
steget under finns Jezebel som vann en CSI3*tävling under 2019. Citti levererar bra och vinner
många klasser även om det inte är på den högsta
nivån än.
– Det är så otroligt viktig att hitta det bästa systemet
för varje häst och det är tydligare nu.
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– Jag ser inget problem med att rida både ock, om
det skulle vara aktuellt. Som ryttare får du anpassa
starter efter en sådan situation och kanske då dra
lite på utomhusstarter. Båda mina topphästar var
jättebra i stora Grand Prix klasser förra året. Jag tar
det allt eftersom.
– Har du lite häng på ett OS så får du självklart välja
dina starter noga.
En av de viktigaste förmågorna hos en modern hoppryttare är att kunna hitta, välja ut och sedan utveckla
och förvalta unga hopptalanger.
VAD ÄR DET DU SÖKER NÄR DU PROVAR EN NY
HÄST, VAD AVGÖR OM DEN ÄR NÅGOT FÖR DIG –
EN HOPPRYTTARE I TOPPSPORTEN?

Fotograf: Jonatan Fernström

– Jag har fått tillgång till hästar som ännu inte bevisat
att de kan gå 1,60 och när jag utvärderar en sådan
häst finns det flera saker att titta på. Dels är det
deras resultat, lite beroende på ålder så ser du vad
de gjort, men framför allt HUR de hoppar. Ett resultat
på åtta fel behöver inte vara en ”deal-breaker” något
som gör att du slutar titta. Istället är det intressant
vad du ser för potential i hästens hoppning, är det
här en häst du kan utveckla.
– En viktig del är provridningen, du sitter inte på
många minuter och du måste känna av en hel
del såsom mental inställning, kapacitet, hur pass
försiktiga är hästen. Där någonstans skapar jag mig
en helhetsbild av hästen utifrån vad jag sett och
hur det känts. Det är nästan alltid något som känns
mindre bra men det kan jag jobba framåt med och
förbättra med min ridning och mitt system. Då kan
hästen växa in i sin uppgift med rätt stöd från mig.
VAD ÄR DET I PROVRIDNINGEN SOM GÖR ATT
JUST DU KÄNNER: WOW, JUST MIN TYP AV HÄST
ELLER NJAAEE, INTE JUST DEN HÄR?

TILL GÖTEBORG KOMMER HAN MED SINA TVÅ
TOPPHÄSTAR OCH EN TILL. DOUGLAS KONSTATERAR ATT HAN TYVÄRR INTE HAR NÅGON UNGHÄST KVALAD. SÅ VAD INNEHÅLLER DIN PLAN
FÖR 2020?

DEN VIKTIGASTE FRÅGAN INFÖR
UTOMHUSMÄSTERSKAP ÄR – HOPPAR HÄSTEN
VATTEN – VATTENGRAVENS BETYDELSE VISADE
SIG FÖR MÅNGA NATIONER PÅ EM. HUR HAR DU
DET PÅ DEN PUNKTEN?

– Planen är att gasa på lite i år med laghoppningar,
hästarna är redo nu. Sen har vi ett mästerskap i år
– OS i Tokyo – som finns med i planen. Jag jobbar
på med det i åtanke och lägger planen för hästarna
med det taget i beaktande. Sen får vi se om hästarna
håller rätt nivå och om det finns en plats för mig är
målet att jag ska vara redo.

– Alla hoppar vatten! säger Douglas med ett skratt.
– Det är svårt med vatten, vissa förespråkar
mycket träning medan andra säger precis tvärtom.
Peppar peppar ta i trä, jag har inte haft så mycket
vattenproblem så jag håller mig till våran filosofi
kring vatten.
Oavsett hur du ligger i världscuptabellen eller i
slagläge för OS, hur tänker du som ryttare när
världscupfinalen går i Las Vegas i USA och OS i
Tokyo.
DET BLIR MYCKET FLYGA FÖR HÄSTARNA, ÄR
DET TEORETISKT MÖJLIGT ATT GÖRA BÅDA
ÄNDÅ?

MED ETT OS I SIKTE SOM GÅR I JULI-AUGUSTI
SÅ MÅSTE DET SNART VARA DAGS FÖR
UTOMHUSSÄSONG FÖR DIG OCH HÄSTARNA?
– Det stämmer, Gothenburg Horse Show är faktiskt
vårt sista inomhusmeeting nu i vår. Mina hästar gick
bra utomhus förra året och jag lägger inte för så
stor vikt vid det. Många lägger för mycket vikt på
inomhus respektive utomhus, jag har sällan haft
problem med att byta arena. För mig krävs det en
tävling utomhus och sedan är omställningen klar.
Sen krävs det omläggning av träningen, förbereda
hästarna för längre banor, på hemmaplan hoppar vi
utomhus och så vidare. Utomhus är ingen ”big deal”
för mig och hästarna.

– Konkret så tar jag inte ställning förrän en sådan
situation uppstår. Så fort du startar i världscupkval
så har du med dig att går det vägen och blir final
så vill du rida, det är grundinställningen och lojalitet
mot världscupen. Skulle det gå jättebra i Göteborg
och bli en plats till Las Vegas så får jag ta ställning
till det då. När jag startade där 2015 med Casello
så var det en häftig upplevelse på många sätt. Jag
visste inte då hur svårt det var, det var väldigt tufft.
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– Jag gillar att hästar är framåt, vill jobba och vill ta
sig över hindret, det är ett stort plus för mig. Om du
provrider och en häst gör ett misstag är det inte hela
världen om du känner att du får en bra reaktion och
hästen försöker ändra sig i nästa försök. En häst som
upprepar precis samma misstag känns mindre bra.
Det är viktig att hästar har tankeförmåga, kanske de
inte får till ett perfekt språng men så länge du känner
att hästen försöker komma till ett bättre resultat är
det ett bra tecken.
– Mitt favorituttryck när det gäller hur en bra häst
ska vara är: rationell! Hästar som är förnuftiga på det
sättet att de reagerar proportionerligt. En häst kan
bli rädd och reagera men med en rationell häst kan
du både förutse och hantera reaktionen. En rationell
häst är förutsägbar på ett positiv sätt. Om du som
ryttare vet vad du får för reaktion så går det att
arbeta med att förebygga och förbättra för hästen.
För mig är det positivt.
En av höjdpunkterna i Scandinavium är Lövsta Future
Challenge för unga hästar där svenska och utländska
7-åriga hopphästar möts.
DU HAR SJÄLV RIDIT I KLASSEN NÅGOT ÅR MEN
VAD KAN DU TA MED DIG FRÅN ATT SE DEN PÅ
LÄKTARPLATS? VAD SÄGER DE RITTERNA DIG SOM
PROFESSIONELL RYTTARE?
– Jag kan i en sådan klass se skillnaden i potential
hos hästarna, det går att se att de kommit olika långt
i sin utbildning. Olika utbildningsstatus kan bero på
många saker som hästens fysiska utveckling och
dess mentala inställning samt hur ryttaren som tävlar
hästen jobbar. Lite mindre erfarenhet betyder inte att
det är sämre hästar, det är bara en utvecklingsfråga.
Tekniskt så tittar jag på försiktighet, kapaciteten och

hur deras ridbarhet verkar vara.
– För min egen del när det gäller ridbarhet så har jag
min åsikt klar. Jag tar hellre en lite mer svårriden häst
med mer potential än en som är fin att rida men som
inte hoppar tillräckligt högt. För mig är det viktigt
att känna att jag kämpar tillsammans med hästen för
att övervinna banornas svårigheter. Jag vill känna
att hästen verkligen vill och satsar med mig. Sen kan
den sortens mentala ”fighting-spirit” ibland innebära
att vi inte drar åt samma håll alltid men med tiden
kommer samspelet.
MED 7-ÅRIGA HÄSTAR SÅ HAR
DE KOMMIT EN BIT NÄRMARE
HÖGRE KLASS. GÅR DET ATT
SE DE HÄR TECKNEN ÄVEN FÖR
5- OCH 6-ÅRINGAR SOM VISAR
UPP SIG I SWB TROPHY?
– Det tycker jag absolut! Det
är svårare på det sättet att
det finns en hel del hästar som
vunnit klasser i de här åren och
bedömts som lovande men
sedan inte alls räcker till i högre
klass. Precis som det omvända,
hästar som inte alls gör bra
ifrån sig under de här åren och
sedan utvecklas till topphästar.
Jag tycker inte det är ett
problem – vi är ganska få som
behöver hästar som kan hoppa
1,60-klasser. De allra flesta
hoppryttare vill inte alls till den
nivån, väldigt många vill inte
hoppa särskilt högt och då
kommer de här hästarna att passa perfekt för andra
ryttare. Det är inte så att ALLA vill till svår klass,
många har inget intresse alls för att själv rida på den
nivån.
Douglas Lindelöws historik i Scandinavium började
2005, inte fyllda 15 år och med sin mamma Agneta
Lindelöws häst Kamea. Det var i juniorklassen
Morgondagens Vinnare som funnits med på
programmet i många år.
DU HAR MÅNGA STARTER I SCANDINAVIUM
GENOM ÅREN, HUR MINNS DU DIN FÖRSTA?
– Jag minns första ritten i Scandinavium på
Gothenburg Horse show väl. Det var med mammas
häst Kamea och jag vann kvalklassen och stannade
ut mig i finalen. Det var en ganska typisk insats, precis
så här är hoppsport. Det går verkligen upp och ner,
med toppar och dalar. Det enda man kan göra är att
lära sig, bli bättre och försöka igen.
–Det var väldigt häftigt att få rida in i en sådan arena,
så är det fortfarande för alla ponnyryttare, juniorer,
young rider och U25-ryttare. Dels är det arenan och
sen är det speciellt att vara i samma omgivningar
som världseliten. Det är klart att det påverkar en.
Vissa kan bli lite passiva i ridningen, och en andra blir
för entusiastiska och taggade i sin målsättning. Alla
lär sig väldigt mycket, det är nyttigt och inte minst
himla roligt.
VAD VAR DIN STÖRSTA LÄRDOM ATT SKICKA
MED TILL ÅRETS GÄNG AV UNGA RYTTARE SOM
FÅR CHANSEN?
– Jag lärde mig att saker händer och att du kommer
igen! Det gäller att följa sin plan. Vid det tillfället så
ville jag mycket mer än vad planen sa, jag red mer
på vilja än på ett utarbetat system vid det tillfället,
minns Douglas och skrattar.
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Fotograf: Claes Jakobsson
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Fotograf: Anna-Lena Lundqvist
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STEPHANIE HOLMÉN:
”DET BÄSTA BERIDARJOBBET ÄR MITT!”
För två år sedan fick svenska hoppentusiaster ett nytt radarpar att heja på
när begreppet Speffi myntades. Speffi alias Sparven och Steffi eller mer
korrekt Flip’s Little Sparrow och Stephanie Holmén klippte till med seger i
världscupkvalet i Zürich 2018. Sedan dess har de fortsatt med fina resultat.

Fakta
Stephanie Holmén, nyss fyllda 29 år, sambo
med hoppryttaren Carl-Walter Fox
•

Beridare på Grevlundagården sedan 2013,
landslagsryttare med Flip’s Little Sparrow
alias Sparven. Det speciella stoet Sparven är
kärleksbarnet mellan de två silvermedaljörerna
i lag från OS i Aten 2004, hingsten Cardento
och stoet Butterfly Flip. Sparven är uppfödd
av Kristina Larsson och ägs av Astrid Ohlin,
före Stephanie har hon haft ryttare som Peder
Fredricson och Malin Baryard-Johnsson.

•

Representerat Sverige som junior och YR på
mästerskap

•

Vann världscupkvalet i Zürich i januari 2018
och fick ett stort internationellt genombrott,
var reserv till VM i Tryon samma år.

•

Över 800 tävlingsstarter internationellt sedan
2009

Resultat i Scandinavium
2008 Placerad som junior i Morgondagens vinnare
med VDL Titanic
2009 Startade med Landkorn i Morgondagens
vinnare och med VDL Titanic i Young Rider cupen
2010 Startade med VDL Titanic i Young Rider
cupen och kom tvåa
2015 Red Main Road och Uncle Blue i 7-årsklassen
samt Thriller P som U25-ryttare i seniorklasser
2018 Startar i seniorklasserna med tre hästar Flip’s
Little Sparrow, Clarence och Carma som hon blir
tvåa i Gothenburg Trophy med
2019 Placerade sig i 7-årsklassen med Cash du
Talus, blir tvåa i Gothenburg Trophy med Flip’s
Little Sparrow.
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DU HAR HAFT TVÅ FRAMGÅNGSRIKA ÅR PÅ
GOTHENBURG HORSE SHOW 2018 OCH 2019.
– Det har varit väldigt speciellt för mig i lördagens
Gothenburg Trophy klass – av lite olika anledningar.
Med Carma för två år sedan var det väldigt speciellt
för oss båda. Jag var i stort sett ny på den nivån
och det var hon också. Absolut förväntade vi oss
bra resultat, men att bli tvåa var både chockande
och glädjande.
– Förra året när jag red Sparven var det speciellt
på ett annat sätt. Med Rolf-Göran Bengtsson, Irma
Karlsson och mig på pallen blev det väldigt familjärt.
Det är två otroligt fina minnen.

GÅR DU OCH BÄR PÅ LANDSLAGS- OCH
MÄSTERSKAPSDRÖMMAR ÄVEN OM DU VET
ATT HÄSTARNA TILL DITT FÖRFOGANDE KAN
SÄLJAS?

detta spåret, ut och galoppera mer med henne för
att bygga upp styrka och kondition på henne för att
öka uthålligheten under en tävlingshelg.

– Ja, jag vill ha en plats i landslaget, jag hoppas
att jag kan ha det så länge jag kan hålla Sparven i
den formen. Skulle Sparven sen försvinna av någon
anledning så hoppas jag att, om jag är kvar på
Grevlundagården, att jag får nya hästar att tävla
med.
– När den dagen kommer att jag står på egna ben
hoppas jag få hjälp av hästägare som kan hålla mig
med hästar då av samma kaliber som Sparven så att
jag kan behålla min plats. Men, jag vet hur mycket
som krävs men det är det jag vill.

DET ÄR INTE MÅNGA VECKOR PÅ ÅRET SOM ÄR
HELT RUTINARTADE FÖR DIG OCH SPARVEN
MEN OM DU SKULLE BESKRIVA EN ”VANLIG
VECKA” FÖR ER HEMMA, HUR SER DEN UT
MELLAN TVÅ STÖRRE MEETING?

FLERA RYTTARE I DIN ÅLDERSKATEGORI,
DET GAMLA GÄNGET FRÅN JUNIOR OCH YRTIDEN BEGAV SIG UTOMLANDS TIDIGT. HAR
DU BEHÖVT ÅNGRA ATT DU INTE GJORDE DET
VALET? HAR ARBETET PÅ GREVLUNDAGÅRDEN
HOS LISEN OCH PEDER GETT DIG SAMMA
CHANSER?

DU ÄR UNG OCH FORTFARANDE I BÖRJAN AV
DIN KARRIÄR, VAD RANKAR DU SOM DINA
STÖRSTA FRAMGÅNGAR HITTILLS?

– Tack vare att jag har fått det här jobbet hos Lisen
och Peder så har jag klarat att utvecklas. Mitt jobb
är det enda i Sverige som liknar de arbeten som
det finns fler av nere i Europa, det finns inga fler
här hemma. Det är nog möjligt att jag hade känt
behov av att söka mig söderut om jag inte hade fått
den här möjligheten. Det bästa och mest exklusiva
beridarjobbet i landet är mitt! Absolut och utan
tvekan, det finns inget jobb som går att jämföra.

– Såklart är det segern i världscupkvalet i Zürich i
januari 2018 med Sparven. Sen smäller segern i
Nationshoppningen i Falsterbo i somras högt, det
var stort att få bidra med en felfri runda där till laget.
DU HAR NU VARIT BERIDARE PÅ
GREVLUNDAGÅRDEN SEDAN 2013, VAR
TYCKER DU ATT DU STÅR I DIN UTVECKLING
OCH KARRIÄR SOM PROFESSIONELL
HOPPRYTTARE?

VAD ÄR DET SOM GÖR DE STORA
TÄVLINGARNA SÅ LOCKANDE OCH SPECIELLA
FÖR DIG?
– Det är framförallt att få rida på tävlingar med den
konkurrensen där alla de bästa ryttarna rider. Att
rida på de här svåra banorna och ändå kunna rida
fort och felfritt, bara lära mig och få ännu mer rutin
på nivån.

– Ja, nu är det 6,5 år på Grevlundagården hos Peder
Fredricson och Lisen Bratt-Fredricson. Jag tycker
att jag under de här åren har fått mycket erfarenhet
av att rida många olika hästar och vad som krävs för
att ta upp unga hästar i klasserna. På det området
känner jag mig mycket rutinerad även om jag
kommer att ha ännu mer erfarenhet om tio år.
– Under världscupkvalet i Amsterdam så tänkte jag
på det hur mycket jag älskar att vara på de här stora
tävlingarna och rida de klasserna. Jag önskar att jag
kunde göra det så mycket oftare, ha fler hästar och
rida de här tävlingarna så att det blir ännu mera lite
vardag. Jag vill inte göra det varje helg för jag älskar
den här mixen med att tävla unghästar och utveckla
dem.
– Nu är det fortfarande så att det blir väldigt laddat
varje gång jag ska gå in och rida en 1,60-hoppning.
Jag längtar tills det är min vardag precis som Peders
– att rida 1,60-hoppningar på 5-stjärnig nivå är hans
vardag. Jag känner starkt att det är det jag verkligen
vill göra.
– Jag stannade upp i nuet i Amsterdam och kände
efter. Jag uppskattar det så mycket att jag får
chansen av Lisen och Peder samt Astrid Ohlin som
hästägare att göra de här tävlingarna, jag bara
önskar att det kan bli ännu mer. Jag är på väg dit där
jag vill vara som hoppryttare men jag vill etablera
mig ännu mer på högre nivå.

PÅ VILKET SÄTT BEHÖVER DU OCH SPARVEN
VÄSSA ER OCH BLI BÄTTRE TILLSAMMANS, VAD
JOBBAR DU MED FÖR ATT NI SKA UTVECKLAS?
– Vi har gjort lite ändringar inför denna helgen. Jag
tycker själv att jag har utvecklat mitt markarbete på
henne. När jag fick henne så var hon så välriden som
en häst kan bli när du får en häst från Peder. Hon var
så känslig för hjälperna att jag kände att jag nästan
störde henne om jag inte satt blixtstilla. Nu har jag
ridit henne i två år och hon har vant sig vid mina
hjälper och jag är lite klämmigare än vad Peder är.
Hon är fortfarande extremt känslig, den känsligaste
hästen jag har men inte så mycket längre för vi har
lärt känna varandra.
– Nu har jag börjat jobba henne tillbaka till att
vara lite lättare på hjälperna, kvickare och lättare
i sig själv. Det är bara små, små förändringar – lite
annorlunda för hon är alltid så fin att rida varje dag
att det är lätt att nöja sig med att hon är en dröm
att sitta på. Hon ska vara ännu mer reaktionskänslig.
– Jag har bytt bett på henne efter att ha ridit på
samma bett som Peder i två år, och det kändes
väldigt bra i Amsterdam. Min plan är att fortsätta på
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– Om vi har rest långt och Sparven kommer hem
efter tävling så får hon som regel vila efter resan,
givetvis gå ut i hage och i skrittmaskinen för att röra
på sig ordentligt ändå.
– Sen gillar jag att rida ut henne två dagar i veckan
för ett lätt jobb. Jag trimmar henne lite på utebanan,
naturbanan eller i ridhuset något pass i veckan. Mot
slutet av veckan kör vi ett litet bompass inne eller ute
beroende på säsong. Vi hoppar inte hemma särskilt
mycket men jag försöker rida ut mycket och hålla
henne motiverad. Just för att hennes markarbete är
så himla bra så är det bara att hålla igång henne och
underhålla nivån.
VAD GÖR DU PÅ TÄVLING IDAG NÄR DU INTE
SJÄLV RIDER FRAM ELLER TÄVLAR DINA
HÄSTAR?
– Om jag har tid, det gäller mer de stora tävlingarna
utomlands, så tycker jag fortfarande att det är roligt
att titta på framridningen när de trimmar. Det är så
roligt och intressant att se en sådan som Marcus
Ehning sitta och markarbeta sina hästar, jag tröttnar
aldrig på det.
– På hemmaplan som under Gothenburg Horse
Show är det mycket som händer med journalister,
föreläsningar, sponsorer, och hästägare. Just i
Scandinavium är det inte så många lediga minuter
att spendera. Jag har två eller tre hästar med mig
så det är rätt så fullt upp.
HUR MINNS DU DIN FÖRSTA START I
SCANDINAVIUM?
– Oj, det var ett tag sen. Jag var junior och det
var när Titanic var åtta år. Det var sjukt nervöst,
det som var allra mest nervöst var att rida på
framhoppningen jämte sina idoler. Absolut var
det pirrigt att rida in på banan för den stora
publiken men att sitta och rida jämte de stora
på framridningen var värre. Jag hade sådan stor
respekt för dem, de var idoler. De jag såg upp
till då är ungefär samma som idag – Rolf-Göran
Bengtsson och Marcus Ehning. Ännu tidigare som
riktigt ung var det Rodrigo Pessoa som var den
stora idolen.
NÅGRA ÅR SENARE FICK DU CHANSEN ATT
MATCHA UNGHÄSTAR I SCANDINAVIUM,
KÄNDES DET LIKA NERVÖST?
– Stor skillnad. När det var dags för unga hästar
var det inte alls lika nervöst, och det var bra, en
förutsättning för en ung häst. Om jag hade varit
nervös hade det blivit svårt för en ung häst som
själv är osäker på en ny miljö att prestera. De
känner sig trygga för att jag är lugn och har gjort
det förut.
Fotograf: Kim C Lundin

Stephanie Holmén delar sin tid mellan att matcha
unghästar upp i klasserna och stortävlingar. Hon
är medlem i landslagets A-trupp och kommer
till Gothenburg Horse Show med Sparven och
några hästar till. Tävlingsåret har börjat för henne
med världscupstart i Amsterdam och meeting
i Helsingborg med yngre förmågor. Nästa stora
utmaning blir tävlingarna i Scandinavium.
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CLINIC MED
CHRISTOPH HESS
UNDER TVÅ DAGAR
Under årets tävlingar i Scandinavium får du som besökare chansen att lära
från en av de verkliga mästarna när det kommer till utbildning av hästar.
Från världens ledande ridsportnation Tyskland kommer en av sportens
verkliga profiler Christoph Hess. Han kommer för att hålla clinic
samt vara domare i SWB Trophy.
bromsa i unghästutbildningen, vad indikerar att det
blivit för mycket respektive för lite.
Det är många grundpelare som är lika för den unga
hästen oavsett inom vilken gren som är tänkt i
framtiden. Det och mycket mer får besökarna ta del
av.

Redan i december 2019 kom det en tidig julklapp
till alla som älskar god ridning och hästvänlig
långsiktigt hållbar träning. Den tyska domaren och
avelsprofilen Christoph Hess är bokad och klar till
Gothenburg Horse Show.
I 2020 års upplaga av GHS är han inte bara engagerad som domare utan ger även två clinics. Den
första under torsdag kväll och den andra under
fredagen då nyheten med U25-kür avhålls och
världscupens Grand Prix klass.
Christoph Hess talar väldigt tydlig och bra engelska,
har ett mycket pedagogiskt och engagerande sätt
att föreläsa på och hans lärdomar.

VEM ÄR CHRISTOPH HESS:

CLINIC OM UNGHÄSTUTBILDNING:
Ett
hjärteämne
för
Christoph
Hess
unghästridning,
speciellt
god
sådan.
I sina clinics kommer han att beröra den
unga hästens form i olika utbildningsstadier. Under torsdagen är clinicen
mer inriktad för en hoppintresserad
publik.
Han betonar i alla sammanhang
hur viktigt det är att länga formen
på alla unghästar, både hopp- och
dressyrhästar.
Christoph Hess betonar ofta hur
värdefullt det är att anpassa sin
sits och position på unga hästar.
Under sina clinics kommer han ett dela
med sig av sin filosofi och tanke bakom
att arbeta den unga hästen. När
är det dags att gasa och

Fotograf: Kim C Lundin

är
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Fotograf: Yvonne Karlsson

Christoph Hess är sedan flera år en legendarisk
kommentator till det tyska Bundes-championatet
och dömer även på unghäst-VM i dressyr.
Han är 4*-ig internationell domare i dressyr och för
unga hästar dessutom 3*-ig domare i fälttävlan.
Till vardags arbetar Christoph Hess för det tyska
ridsportförbundet (FN-DOKR) och dess olympiska
sektion för spetstrupperna. Han har under flera
år hållit i utbildningen av unghästutbildare
och beridare samt domarutbildning i
Tyskland.
Hess håller föredrag och utbildningar
världen runt och är kommentator
för tyska Clipmyhorse.tv under
många evenemang.
Christoph Hess har gett ut flera
böcker i ridlära och fick i september
det tyska förbundets ut-märkelse
”Deutschen Reiterkreuz in Gold”, vid
Bundeschampionatet i Warendorf.
Christoph Hess var under 20 år chef
för Warendorf, Tysklands motsvarighet
till de svenska Riksanläggningarna
Flyinge och Strömsholm.
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SÅ MYCKET
ERFARENHET – GHS
ÄR MEETINGET SOM
GER MERSMAK
Fotograf: Johan Lilja

Sedan många år är Gothenburg Horse Show mycket
dedikerade i sin strävan efter att ge unga ryttare och
hästar en möjlighet att få smaka på hetluften. Många är de
ponnyryttare, juniorer, YR och U25-talanger som ridit upp
genom ryttargången och fått sina efterlängtade drömmar
bekräftade. För unga hästar har de 7-åriga hopphästarna en
lång tradition och 2017 öppnade meetinget upp för yngre
hopp- och dressyrtalanger genom SWB Trophy.

UNGDOMSKLASSER

förberedda på hoppningen, det är allt runt omkring
som är utmaningen för dem. – Det är otroligt bra
att det finns unghästklasser där unga hästar kan
träna på sånt här med arenor, speciell uppstallning,
framridning, atmosfär och ljus. – Som ryttare med
unghäst får du också se på resultatet med lite andra
ögon, kommer du in på Scandinavium och har en
bom ner är inte det hela världen, ni är bara i början
av karriären, menar Karin.
Hon kan inte nog understryka hur viktigt det är med
U25-platserna. – Det är fantastiskt det Lövsta Future
Challenge gör, att en hel U25-grupp får rida. – Det
är ett jättekliv mellan YR-nivån och senior, LFC
bryggde över det gigantiska gapet på ett verkligt
bra sätt. – Du får känna på hetluften tillsammans
med seniorerna, det var inte som att bli dumpad i
oceanen som seniorklivet kändes från starten, minns
Karin Martinsen.

Två serier har i många år varit som hägringar för
unga ryttare i landet. Morgondagens vinnare är
juniortävlingen som samlat intresserade i flera år
liksom Young Rider-finalen. I år blir det sex år med
U25-kval för hoppryttare genom Lövsta Future
Challenges satsning på hoppryttarna. En av de
många som passerat genom klasserna är Karin
Martinsen, som sedan två år är etablerad som
proffsryttare i Tyskland.
”ÅRETS HÖJDPUNKT”
Som för så många andra började Karin Martinsens
relation till Gothenburg Horse Show på läktaren. –
Det var årets höjdpunkt, att åka dit och se Ludger,
Meredith och hela Team Ericsson som var det stora
då, minns Karin Martinsen. Hennes egen debut i
arenan var inte den absolut bästa. – Jag var 8-9-år
och hade kvalat till dåvarande GP-ponnyn, det tog
slut fort för jag trillade av på hinder 4 – mitt framför
Lisen Bratt Fredricson och Peder Fredricson, ridå
liksom. Det tog rätt många år innan Karin var tillbaka,
hennes första år som ryttare innehöll många 3- och
4-åriga hästar. Först med hennes egen Columba,
inköpt som 4-åring, kunde hon rida i högre klasser. –
Vi utvecklades tillsammans och när jag 2013 kvalade
till Morgondagens vinnare var jag helt redo för det.
Min tränare Anna Emanuelsson var och är ett stort
stöd, jag var inte där som utfyllnad utan visste att jag
kunde göra en bra insats, minns Karin.

BÄSTA MINNET – HITTILLS I KARRIÄREN
På frågan vad som är hennes varmaste minne från
Scandinavium kommer det en lång suck. – Åhh det
finns så mycket, jag kan knappt välja, det har gått
så bra där att det är smått overkligt. – Om jag måste
välja så är det året när jag blev uttagen som senior
– bland alla de etablerade ryttarna – när jag inte ens
fyllt 22 med Quantos. – Det kändes stort, men när
jag och Stenhaga Tulip Tattoo blev bästa U25 och jag
bara hade ett nedslag i Grand Prix är också något jag
är stolt över, en så svår klass och vi platsade.
SWB TROPHY
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Fotograf: Anna-Lena Lundqvist

TACK OCH LOV FÖR UNGHÄSTKLASSER OCH
LÖVSTA FUTURE CHALLENGE

Satsningen på unga talanger under namnet
SWB Trophy är en satsning tillsammans med
avelsföreningen SWB och uttagna hästar är de
som på hösten placerat sig bra på Swede Horse
tävling Equestrian Weeks. I folkmun går tävlingen
under namnet Breeders med hänvisning till de
uppfödarpremier som delas ut. Under GHS 2017
genomfördes den första upplagan.

Karin har ridit både unghästklasser och de olika
ungdomscuperna. Som ungdomsryttare är hennes
bästa tips att se ”stora ” GHS och Scandinavium som
vilken tävling som helst, att behålla sitt system och
försöka tygla sina nerver. Allt för att kunna prestera
sitt bästa. Med en unghäst får man ha ett lite annat
tänk menar hon. – De unghästar som kvalar är så väl
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Fotograf: Anna-Lena Lundqvist

HOPPTALANG INFÖR INTERNATIONELL PUBLIK

EXPORT TILL VÄRLDSSTJÄRNA
Resten är historia, under Breeders-tävlingarna
2018 fick Jeroen Dubbeldam uppgiften att
testrida 5-åringarna i final och Trezeguet var en
av finalisterna. – Han hoppade aldrig flashigt och
spektakulärt men känslan för dig på ryggen var
fantastiskt redan från start och Dubbeldam fällde
samma kommentar, berättar Marianne. Två veckor
efter testridningen vad Dubbeldam tillbaka i Sverige
och Vellinge där Marianne har sin bas. Efter ännu en
testridning blev det affär och ”Trisse” gick på export
till Nederländerna, såld till Dubbeldam.

En av de första årens vinnare 2018 var Marianne
”Mimmi” Hansson med Trezeguet (SWB val f -13
e Turmalin, Chairman la Silla, uppf Lena Hansson)
som vann de 5-åriga hopphästarnas klass efter att
ha fått två nior av hoppdomarna Marco Kutcher och
Henrik Ankarcrona. Hon minns hela Scandinaviummeetinget som en bra erfarenhet för Trezeguet
och en positiv upplevelse för hela teamet med
uppfödaren och dåvarande hästägaren Lena
Hansson. – Vi hade egentligen inte haft kvalet med
Breeders för 4-åringar på hösten i planen men han
växte med uppgiften. När vi kvalade till Gothenburg
Horse Show tvekade vi aldrig utan tänkte på det som
en erfarenhet för hästen, minns Marianne. – Det var
mycket nytt för en grön 5-åring, med uppstallning,
stor arena och annat men vi fick komma in och testa
på arenan både kvällen innan och på morgonen, det
fungerade jättefint.

FAKTA – KARIN MARTINSEN OCH GHS
2013 Tvåa i Morgondagens vinnare som junior med
Columba
2015 Red Cobra S (SWB sto f -08 e Callahan VDL
- Chrevi’s Cavallo, uppf Vikaryds Egendom AB) i
7-årsfinalen

SPORT OCH AVEL I SAMARBETE
Hon påpekar att det är viktigt att en unghästryttare
verkligen känner sin häst och gör en bedömning
på hur de kan klara en sådan övning, det ska vara
en bra upplevelse och mognaden mellan hästar
varierar. – Det blev en oerhört positiv upplevelse för
uppfödaren, ”Trisse” var till salu och vi hade en del
intressenter direkt efter men det blev ingen affär
utan jag red hela 5-årssäsongen på honom. – Att ha
en film på sin häst från Scandinavium och publika
resultat därifrån betyder mycket, det året kom
resultaten inte med men allt blir bättre efter hand,
säger Marianne.

2015 Tvåa i Young rider finalen med Picasso L
2017 Uttagen som 22-åring bland seniorerna med
Quantos
2017 Fyra i SWB Trophy för 6-åringar med Cruella af
Oppeby (SWB sto f -11 e Cardento – Chapman, uppf
Anna och Susanne Dahlin)
2018 Bästa U25-ryttare med Stenhaga Tulip Tattoo i
Lövsta Future Challenge
2019 En av fem uttagna U25-ryttare med Stenhaga
Tulip Tattoo
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INTERVJU

INTERVJU

SVERIGES
FÖRBUNDSKAPTEN
HENRIK ANKARCRONA
SAMLAR INTRYCK PÅ GHS
”Det är en fantastisk utvecklingsmiljö som erbjuds på
Gothenburg Horse Show – för unga talanger, ryttare som hästar.
En så stor tävling på hemmaplan i Sverige gör gott i sportens alla skikt”,
säger Henrik Ankarcrona, Sveriges förbundskapten i hoppning.

Henrik Ankarcrona har ett digert reseschema och
ser fram emot en ”hemmatävling” där han på plats
kan observera sina adepter i landslagstrupperna
och de som står på tillväxt.

på att avgöra hur redo deras hästar är, om det är
rätt tid att ge dem en sådan utmaning. De som är
kvalade måste alltid ta sig en funderare och stämma
av om den yngre hästen är redo för en sådan miljö
eller inte. All tävling ska vara utvecklande, du måste
ställa dig frågan: kommer en unga hästen ut mentalt
starkare på andra sidan? Vi vill att de ska utvecklas
mentalt, stärkas psykiskt av tävlingsupplevelsen.
Det går inte riktigt att förbereda hästen så det är
alltid en avvägning som ryttare och hästägare.

Han uppskattar de många möjligheter som erbjuds
för landets unga talanger under Gothenburg Horse
Show.
– Det är fantastiskt att det i Sverige läggs så mycket
energi och fokus på ungdomarna med olika klasser
på många tävlingar och på GHS i synnerhet. Det är
de som står för vår framtid och det är ovärderlig
kunskap ungdomsryttarna kan samla på sig genom
att vara i en sådan miljö. För de äldre ryttarna är
det en prestationsmiljö medan det för ungdomarna
är en utvecklingsmiljö de inte kommer åt i vanliga
fall. En utvecklingsmiljö eller ett utvecklingsklimat
som är nödvändigt, vi är otroligt glada för att GHS
öppnar den möjligheten för ungdomarna i flera olika
kategorier.
– Bara att kunna vara på plats och studera de äldre
svenska och internationella ryttarna är en stor
möjlighet för de unga att utvecklas. Vi som är ledare
hoppas att ungdomarna tar sig tid att studera
hur etablerade ryttare trimmar sina hästar på
morgnarna, studerar hur de jobbar och går banan.
Det är så mycket mer än bara ridningen som är
viktig, det är som ett stort smörgåsbord av kunskap
och det är bara att ta för sig.
– Jag hoppas att de tar vara på den här chansen och
använder GHS som ett tillfälle för utveckling. Sedan
ska de såklart prestera också på plats, göra bra
resultat, men ryttare har så långa karriärer framför
sig att de måste ha ett utvecklingsklimat för att
kunna prestera långsiktigt.

Under de senaste åren har han varit nöjd med
hur ungdomsryttarna suger i sig kunskap och tar
chansen när de väl kommer till GHS.
– Jag tycker att ungdomarna genom åren har varit
bra på att ta till sig den erfarenhet som finns att
hämta. I slutändan är det upp till var och en, alla
äger sin egen satsning men över lag så är de nyfikna
och intresserade. Jag hoppas det fortsätter så.
– Det hänger alltid på dig själv, hur mycket vill du
få ut av GHS, hur många kontakter vill du knyta.
Jag påstår att alla seniora ryttare, svenska som
internationella, är redo att svara på en fråga eller
förklara något. Det är upp till var och en att försöka
knyta så många kontakter man vill och vi som ledare
hjälper gärna till.
– För oss ledare är det ett bra observationstillfälle,
vi finns där som är ett stöd och hjälper gärna till om
vi kan.

– Jämfört med att rida en stor tävling utomlands
under lite mer anonyma förhållanden kan det bli lite
extra press men alla är olika och reagerar därefter.
Årets mål för landslagstruppen är OS i Tokyo och
alla ryttare i förbundskaptenens trupp har lagt
sina tävlingsplaner efter det. OS börjar redan
i slutet på juli, en månad tidigare än ”ordinarie
mästerskapssäsong”. Världscupfinalen i Las Vegas
är lite mer en extra grej i år.
– Några av ryttarna försöker kvala dit men vi tar inte
ställning till om de verkligen satsar dit förrän vi har
facit efter Göteborg. Utan kvalplats finns det ingen
anledning att diskutera det.
– En del av hästarna behöver tävla på för att
skaffa sig rutin, då gör de fler starter i till exempel
världscupkvalen. I år överskuggar OS allt annat, så
är det.
– GHS är en bra chans för flera att skaffa sig rutin
på nivån, det jag vill se är stabila resultat och en hög
lägstanivå, det spelar mindre roll om det är ett eller
två bommar ner, det händer alla emellanåt. Det är
tävlingsmönstret jag tittar på.
– Det är alltid roligt om våra svenska etablerade
ekipage kan klämma till med ett toppresultat på
hemmaplan men för mig är det ännu mer spännande
att se ett ekipage på väg upp göra riktigt bra ifrån
sig.

Gothenburg Horse Show kommer att bjuda på ett
antal svenska ryttare i startlistorna och vilka det blir
ligger i förbundskapten Ankarcronas hand, exakt hur
många beror på flera faktorer. Några är bekräftade
såsom de två lagryttarna Henrik von Eckermann
och Peder Fredricson, GHS-ambassadören Douglas
Lindelöw har också tävlingen i sin kalender.
Scandinaviums publik kommer att välkomna alla,
bring it on!

En grupp ryttare som har Ankarcronas lupp på sig
är de fem U25-ryttarna som varje år får plats genom
Lövsta Future Challenge. Ett gäng som kan ligga
nära att komma med i någon av landslagstrupperna
om deras utvecklingskurva går åt rätt håll.
– Det är otroligt roligt att U25-ryttarna får så många
platser, det är ett verkligt bra tillfälle för dem att få
känna på hetluften. Det är tufft att få startplatser
på stora tävlingar när du tar klivet upp som senior,
därför är det här tillfället så värdefullt. Det är ett bra
tillfälle för mig också, att komma de här ryttarna lite
närmare och få en dialog framåt eftersom jag inte
träffar dem ute så ofta. Det betyder mycket.

Henrik Ankarcrona anser att unga hästar kan
utvecklas mycket av att delta i en tävling som GHS
med den miljö och atmosfär som finns där. Med ett
men dock, de ska vara redo för en sådan utmaning.
– Att 6- och 7-åringar ges tillfälle att prova på är
väldigt bra. Jag tycker att svenska ryttare är bra
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Fotograf: Roland Thunholm

Genom åren har det också hänt att en del ryttare
blir så tagna av storheten i evenemanget att deras
prestation gått helt i stå. Sånt händer menar Henrik
Ankarcrona.
– Det är vår största inomhustävling och visst
kommer nerverna i dallring för en del, alla vill
verkligen prestera. Du har kvalat länge, du har familj
och vänner på läktaren, det är en stor publik, kanske
sponsorer, hästägare och uppfödare på plats. Det är
ett bra tillfälle att mäta sig själv, att se hur du själv
rider under press.
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GOTHENBURG HORSE
SHOW SKAPAS AV BÄSTA
FUNKTIONÄRSGÄNGET
GHS blir världens bästa tävling tack vare ett stort gäng på cirka 350 frivilliga
funktionärer som brinner för att leverera ett evenemang på absoluta toppnivå
i världen. Många kommer tillbaka år efter år, de tar ledigt från sina ordinarie
arbeten för att vara en viktig kugge i GHS-maskineriet. Möt två verkliga klippor i
organisationen gruppledarna Ruth Börjesson och Micka Wallin.

Micka Wallin, 48 år, bor i Onsala,
funktionär sedan 1989
Jobbar till vardags: Business controller på
Stena Recycling

Funktion på GHS:
Gruppledare för ringmaster-gänget sedan
2012, ringmaster sedan 2000 och före det på
banan sedan 1989.

Hästintresse:
Började rida som 9-åring på GFRK, lektionsryttare, hästskötare, började som funktionär
där på deras tävlingar. Har haft egen häst i
perioder, håller fortfarande ridlektioner och har
hästintresset i högsta grad aktivt. Började med
hoppning men är idag mest inriktad på dressyr.

Bästa GHS-minnet med funktionärsgänget:
”Jag hade inte full koll på dressyrhästarna och
försökte skicka in en ryska på prisutdelning
trots hennes egna protester – hon var säker på
att hon inte var placerad. Jag stod på mig och
hängde på henne rosett. Att det var fel blev
uppenbart när hon inte ropades upp för att
komma in. Jag fick säga sorry sorry sorry my
mistake! ”

Bästa GHS-minnet från sporten:
”Jag kan se Lussan och Walk on Top framför
mig när som helst men även Milton var som en
dröm. Milton kom och vann, från ingenstans
till supersuccé. När Angelica Augustsson vann
Gothenburg Trophy med Mic Mac du Tillard
och kom från ingenstans eller när Peder och All
In vann. Det är de svenska framgångarna som
sätter sig i starkast i minnet.”
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MÖT MICKA WALLIN – RINGMASTER OCH GHS
FUNKTIONÄR SEDAN 1989

VAD ÄR DEN STÖRSTA UTMANINGEN MED ATT FÅ
FLÖDET AV EKIPAGE ATT FLYTA?

En av de verkliga veteranerna är Micka Wallin som
varit funktionär sen hon var 18 år. Hon är gruppledare
för funktionärerna i ringmastergruppen.

– Fungerar det inte för ryttarna på framridningen
vill de inte lämna när de ska för att hålla sin starttid.
Problem uppstår också rent logistiskt när det är
många shownummer, då blir det trångt och ibland
rörigt.
– Sedan är de unga ryttarna en speciell utmaning på
olika sätt. De små ponnybarnen som blir så nervösa
att de blir helt blockerade och måste få lite hjälp.
En del unga ryttare kan bli nonchalanta, kanske
också av nervositet, och inte ta våra direktiv om att:
Skynda skynda. Det är tvärtom med de riktigt stora
stjärnorna som vet precis vad som behövs – ber vi
en av dem skynda på så får vi en reaktion direkt.
De ryttare som är erfarna vet hur viktigt det är att
hålla tiden och att vi jobbar för dem. Hela GHS måste
genomsyras av samma professionalism överallt för
att det ska fortsätta vara den bästa tävlingen för
ryttare och publik.

VAD ÄR RINGMASTERGRUPPENS HUVUDUPPGIFT?
– Vi sköter flödet av hästar från framridningen upp
till arenan under shower och tävling. Vi samarbetar
med FEI-stewarderna och vi har en hel del kontakt
med stallpersonalen. Prisutdelningsgruppen är dem
vi lämnar stafettpinnen till vid prisutdelning.
VAD ÄR DET SOM GÖR ATT DU FORTSATT SOM
FUNKTIONÄR I SÅ MÅNGA ÅR?
– Det är en fråga om delaktighet, det känns fint att
vara med och göra en av världens bästa tävlingar.
Det känns som en ynnest att få se hur de här ryttarna
arbetar med sina hästar. Varje klass är lite av ett
töcken, ofta vet jag inte vem som vunnit, men att se
de bästa i världen träna och trimma på morgnarna
är fantastiskt.
– Under åren jag stod på banan tog jag alltid ledigt
på måndagen för jag brukade sova 18 timmar i sträck
efter en tävling. Min nuvarande syssla är mer mentalt
krävande men även om jag är trött så har batterierna
laddats rejält av att se all denna fina ridning.
– Känslan av samhörigheten med gruppen är stark,
det är ett gäng som trivs ihop och en del har närmat
sig 60 år och varit med sedan starten.
Vi har som en återförening – en gång om året.
Den dagen jag inte orkar och vill vara ringmaster
så kommer jag nog inte att sitta på läktaren heller,
jag är för engagerad i hur jobbet flyter. Att bevaka
tidsschemat, se till att det tajta schemat hålls ihop är
viktigt för hela tävlingen.
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DU VAR EN AV FLERA MEDLEMMAR I ÅRETS
HALL OF FAME-JURY, HUR SVÅRT VAR DET
UPPDRAGET?
– Det var en stor hjälp med publikens alla nomineringar. Och en del namn var så givna att det blev
ett ganska enkelt val. För mig var Hugo Simon och
Isabell Werth så självklara.
VAD ÄR DINA FÖRHOPPNINGAR INFÖR ÅRETS GHS?
– Såklart är det roligt att se världsryttare i dressyr
och lite svenska framgångar men mest tänker jag
på vårt uppdrag. Jag vill att vi ska lösa uppgiften på
bästa sätt, vi har en yrkesstolthet och den håller vi
högt. Vi ska visa hela hästvärlden att vi är bäst på
det vi gör, vi ska göra den bästa tävlingen som går
att göra.

MÖT RUTH BÖRJESSON – PRISUTDELNINGENS
CEREMONIMÄSTARE
Snart firar Ruth Börjesson
– hennes årliga semester
är ansvarig för gruppen
pristagare firas på rätt sätt
av funktionärer.

nominerade från publik när det gällde hästar så den
var ganska enkel att lösa.
– Jag fastnade personligen lite för Margit-Otto
Crepins Corlandus och Unee BB för det är hästar jag
gillade själv.

tre decennier på GHS
och lyckobubbla. Hon
som ser till att varje
med hjälp av sin grupp

VAD ÄR ÅRETS HÖJDPUNKT I PROGRAMMET
FÖR DIG?

VAD ÄR DEN STÖRSTA UTMANINGEN FÖR ER I
PRISGRUPPEN?

– Jag ser mycket framemot ”vår egen” klass
Gothenburg Trophy, den är lite speciell. Egentligen
så är allt spännande och för att inte tala om
världscupfinalerna men måste jag välja blir det
Trophy-klassen.

– Vi är väldigt mycket i bakgrunden till dess att det
är totalt strålkastarljus på oss under prisutdelningen.
Vi har stora genomgångar med FEI och andra hur
det ska gå till, vi övar mycket och tränar för att få
det rätt.
– Det kan vara krävande och ibland krävs det lite
trolla med knän-förmåga. En av våra tjejer svimmade
under en prisutdelning 2019 och då fick vi andra
köra vidare medan sjukvårdarna hjälpte henne. Det
gäller att kunna lösa problem mitt under rådande
prisutdelning, diskret men ändå effektivt. Vi behöver
ha ordning och reda, öva en del och sedan vara
precis rätt på plats när det gäller.

Ruth Börjesson, 62 år från Billdal,
funktionär sedan 27-28 år
Jobbar till vardags:
Driver tillsammans med sin man Tord Stall
Phem, inackordering- och utbildningsstall
med egen uppfödning av ponny och häst.
Ruth jobbade på bank fram till 1998.

Funktion på GHS:

VAD ÄR DET SOM GÖR ATT DU FORTSÄTTER
SOM FUNKTIONÄR I SÅ MÅNGA ÅR?

började på banan i 18 år, nu är hon gruppledare
för prisgruppen med ansvar för prisutdelare,
sponsorer och ekipage.

– Jag kallar GHS för min semester, tack vare min
man Tord och dotter Alexandra så kan jag gå in i
bubblan och bara vara här och njuta av GHS. Även
om det är långa dagar och mycket jobb är det ändå
”min” bubbla. Ett år så hade jag tänkt att jag inte
skulle vara med och anmälde mig inte. Då fick jag
i februari ett samtal från en kollega som undrade:
visst ska du vara med i år också Ruth? Och jag
hörde mig själva säga, jo det ska jag så det är utan
uppehåll som jag har hållit på.

Hästintresse:
Intresserad sedan barnsben men började rida
organiserat i 20-års åldern. ”Jag började på
Askims ridhus när jag var 24 år och där träffade jag min man Tord och tycke uppstod”. Sedan dess är det häst och familjen drev ridskola
i 40 år.

Bästa GHS-minnet med funktionärsgänget:
”När jag jobbade på arenan var maskeradhoppning en verklig höjdpunkt. Kanske det
året en av funktionärerna la sig i vattengraven
med badankor och ryttarna hoppade över. Eller
när vi fick kaffefabrikanten Löfbergs Lila att
låna ut stora kaffepaket till bröderna Whitaker
och vi serverade kaffe i brödernas lila kavajer i
arenan.”

HUR SER DIN GRUPP UT?
– I prisutdelningsgruppen är vi tio till elva stycken,
det krävs olika för att gå med hästarna först och sist,
samt ledsaga sponsorer och ta hand om priserna. Jag
och Lina, min svärdotter, är där från morgon till kväll
men resten av gänget jobbar lite kortare timmar. Vi
övar mitt emot Riders Lounge och det väcker alltid
viss förundran från de som passerar förbi.
– Visst har det hänt saker men som regel märker
inte publiken det, vårt jobb är diskretion ut i
fingerspetsarna.

Bästa GHS-minnet från sporten:
”Milton är det som lyser klarast i mitt minne,
det kändes priviligierat att få se det ekipaget på nära håll. En så harmonisk häst och så
fantastiskt fin ridning från John Whitaker. En så
vänlig häst, vit och silkig. John Whitaker tog ut
Milton på bakgården så att många fick klappa
på honom. Min dotter Alexandra tillhörde dem
som fick klappa och det var stor lycka. Svenska framgångar i Gothenburg Trophy är också
sådant som ligger långt fram i minnet.”

DU VAR EN AV FLERA MEDLEMMAR I ÅRETS
HALL OF FAME JURY, HUR SVÅRT VAR DET
UPPDRAGET?
– Det känns ganska enkelt och givet så här i början,
detta är andra året. Vi bland funktionärerna känner
till många av evenemangets profiler men det är inte
alla ute i publiken som är så bekanta med dem så
det är lite av en doldiskategori. Det fanns många
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SCANDINAVIUMS YNGSTA
TRUPP – SVERIGEPONNYN
SAMLAR RYTTARE FRÅN
NORR TILL SÖDER
Det finns något mytomspunnet kring Sverigeponnyn – den rikstäckande ponnycupen
som varje år samlar entusiastiska och smått nervösa ponnyryttare från när och fjärran.
Cupen skapades redan 1989 och många av landets idag etablerade ryttare har
gjort debut i Scandinavium via Sverigeponnyn.
Med kvalplatser hela vägen från Luleå till Helsingborg
är det med rätta en rikstäckande serie för ponnyryttare
upp till 18 år med en C-ponny. Det som gör cupen
speciell är att det är inverkansbedömning som gäller,
från kval till final i Lätt B/0,90 m. Ryttarna rider en
bana med sin ponny och får poäng och omdöme i
tre bedömningspunkter. Två av dem handlar om
samspelet mellan häst och ryttare: tempo, rytm och
balans med vägval och en jämn galopp är en punkt
respektive kommunikation där små och fina hjälper
premieras . En tredje punkt är ryttarens sits och
position där sådant som blicken, överlivet, händerna
och skänkelns position bedöms.
EN GÅNG PER RYTTARE
För en ponnyryttare blir det bara en chans till start.
Har du lyckats kvala och startat i semifinalen så är det
din första och enda chans. På det sättet är alla som
kvalat debutanter, premiärnerverna som dallrar kan
Gothenburg Horse Shows rutinerade funktionärer
vittna om. De finns där och hjälper alla tillrätta så
att även de allra yngsta ryttarna ska ha en go känsla
med sig hem efter en start i Scandinavium. Som
ponnyryttare är tiden med C-ponny ofta ganska kort,
du växer ifrån den smidiga mankhöjden och ponnyn
ska få glädja en annan liten ryttare. I årets finalfält
finns minst en ponny som gör sin andra runda som
till exempel Ballinvella Polly som även 2018 deltog i
finalen med Alice Rosenqvist.
”DET VAR EN UPPLEVELSE SOM JAG ALDRIG
GLÖMMER”
En av de många tidigare finalister som fått chansen
i Sverigeponnyn är idag snart 15-årige Hampus
Wängvik. För två år sedan tog han och ponnyn
Napoleon P en av kvalplatserna i Borås och fick en av
de åtråvärda platserna i Scandinavium. På två år har
mycket hänt, Napoleon P nu 23 år gammal är kvar
hos familjen Wängvik och lånas ibland av Hampus
lillasyster. Själv har Hampus en C-ponny som heter
Chaple Lane Bo Sun och kallas för Blackie. De två
tränar och tävlar vidare. Blackie var med i samma
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final som Hampus med sin dåvarande ryttare Tindra
Rånge. Så här kommenterar Hampus Wängvik sin
Sverigeponnyn-final.
HUR MINNS DU DINA STARTER I SVERIGEPONNYN
2018?
- Ett minne för livet. En dunderupplevelse som jag
aldrig glömmer.
VAD VAR MEST SPÄNNANDE?
- Att få rida och tävla samtidigt som alla stjärnor var
så häftigt och att få hoppa inne på Scandinavium på
en grymt fin bana.
VAR DU NERVÖS?
- Inte på semifinalen. Min ponny var helcool och
lugn. Men att rida in på ett fullsatt Scandinavium på
finalen. Blev så nervös när jag och Nappe red in på
banan.
LÄRDE DU DIG NÅGOT AV ATT VARA MED I
SVERIGEPONNYN?
- Hantera nervositet! Det var en dröm som gick i
uppfyllelse. Allt går, du måste bara tro på sig själv
och ha hjälp av en tränare som kan hjälpa en framåt.
HAR DU NÅGOT RÅD TILL DE SOM SKA RIDA I ÅR?
- Ha en plan från början till slut och följ den. Rid som
vanligt. Försök att tänka som en vanlig tävling. Ha
roligt och njut!
- Ta med din tränare! Jag hade båda mina tränare
med, Felicia Brundin och Robin Ingvarsson. De var
lugna, gick banan med mig och hjälpte till med
framhoppningen.
Till alla som känner några av de 28 kvalade små
ponnyproffsen – be dem lyssna på Hampus råd så
ska nog semifinalen under onsdagens familjedag
på Gothenburg Horse Show gå som en dans. De
tio bästa ponnyekipagen gör upp i en final under
lördagen inför stor publik.

Fotograf: Kim C Lundin

Fotograf: Kim C Lundin
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Välkommen på hästfest!
Parallellt med Gothenburg Horse Show arrangeras mässan EuroHorse den 20-23 februari.
Inne på Svenska Mässan Gothia Towers shoppar du allt till dig och hästen, upplever häftiga
shower i paddocken och äter gott bland mässans alla matställen eller inne på Gothia Towers.

Shoppa hos +200 utställare!
Vare sig du är en inbiten ryttare
eller precis har börjat intressera
dig för sporten hittar du alltid
något att shoppa på mässan.

Paddocken - fartfyllt, spännande och lärorikt
I paddocken på EuroHorse upplever du allt från
polishästarnas uppvisning till premiären för
Johanna Lassnacks livepodd. Du ser islandshästar,
tornerspel, Reining, Liberty och mycket mer.

På bilden ser vi Cornelia Rylén när hon tog hem
segern i ATG Riders League på Sundbyholm.

Gothia Towers After Ride Party

Ta ett dopp i poolen
hos Upper House Spa
efter en dag fylld av
tävlingar och shopping.

Efter shopping och tävlingar finns det bara ett
ställe att ses på – Gothia Towers After Ride
Party så klart. Mingla efter dagens alla intryck
och skåla för och med vinnare. Allt till ett
skönt sorl av musik och härlig partystämning.
En matresa genom huset
Varför inte ge sig ut på en matresa i Gothia
Towers torn? Kombinera räkmackan på
Heaven 23 med den vackra utsikten över
hela Göteborg. Provsmaka dig genom Italien
på Ristoria, njut av närproducerat på den
moderna bistron West Coast eller ta hissen till
Upper House Dining uppe bland molnen. Passa
på att boka ett restaurangbesök i samband
med EuroHorse och Gothenburg Horse Show!

Varmt välkommen till EuroHorse! Har du biljett till Gothenburg Horse Show går du samma dag in gratis
på mässan. Har du biljett till onsdagen den 19 feb kommer du in på EuroHorse med den biljetten dagen
därpå. Tips, lägg en dag på tävlingarna och en dag på mässan, då hinner du med allt – utan att stressa!
Biljetter till EuroHorse, mässans alla utställare, paddockprogrammet etc. hittar du på eurohorse.se

eurohorse.se

#eurohorse2020

SPÄNNANDE SPORT.
SPÄNNANDE SPEL.
Människor mår bra av att umgås med hästar, och den välgörande hästkraften kommer i alla
tänkbara fyrbenta former. I över 45 år har ATG verkat i hästsportens tjänst – och det tänker vi
fortsätta med. Vi är stolta över att hela vårt överskott, närmare två miljarder kronor årligen,
går tillbaka till hästsporten. Det gör ATG till hästarnas största sponsor i Sverige.
Genom att erbjuda spel på ett ansvarsfullt sätt, bidrar vi till en långsiktig utveckling av hela
hästnäringen. Vi är glada att även hoppningen har tagit plats på spelmenyn. Väljer du ett spel
från ATG bidrar du till hela hästnäringen.
Du kan spela V5 och vinnarspel under Gothenburg Horse Show,
gå in på atg.se/ridsport för att se nästa tillfälle för spel på hoppning.

SPELA SCHYSST. SPELA FÖR HÄSTARNA.

atg.se/ridsport

@atgridsport

ATG Ridsport

”Jag har drömt om det här sen jag
var liten! Bara att få komma hit till
Friends känns som en seger i sig,
att sen gå och vinna hela finalen är
helt fantastiskt!”

nina rademaekers

25 ÅR!

VÄLKOMME
N
HEM
TILL OSS

LÖVSTA FUTURE
CHALLENGE
FOR THE STARS OF TOMORROW

”För oss U25-ryttare är Lövsta Future
Challenge en väldigt viktig satsning som
betyder otroligt mycket! Det är lätt att
man blir bortglömd i glappet på väg
upp till senior och det betyder mycket
att LFC ger oss möjlighet att rida under
Gothenburg Horse Show.”
karin martinsen

INGEMAR, PETER & LINDA
lovstafuturechallenge.se

Elegance is an attitude
Mikaela Shiffrin

Conquest Classic

