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Flyinges hingstar
visas

I

år blir det två hingstvisningar på Flyinge, 14
och 17 mars. Det är samma visning båda
dagarna. Efter visningen är det som vanligt
öppet i stallar och möjlighet att bekanta sig
lite närmare med hingstar och prata med ryttarna.
Hingstturnén åker till Jönköping 21 mars,
Strömsholm 12 april och Botkyrka 13 april.

Startklart i Ponnyallsvenskan

1

0-11 mars, 31 mars-1 april och 5-6 maj. Där har du tävlingsdatumen för årets upplaga av Ponnyallsvenskan i hoppning. Kvalomgångarna fördelas på sex zoner (Syd, Väst, Öst, Central, Nord och Polar).
Final vid Strömsholmstävlingen 1-3 juni.

Hingsttåget on Tour

E

tt 30-tal privata hingstar åker på turné även i
år. Hingsttåget stannar i Grevagården 5 mars,
Strömsholm 6 mars och Åstorp 8 mars. För mer
information, www.hingsttaget.nu.
Henrik Ankarcrona

Flyinge on the
Road

U

nder mars 2007 åker Jens Fredricson och
Henrik Ankarcrona på turné för att visa och
berätta hur man med bra grundridning förbereder
hästen mot internationell sport. Ryttarna kommer att
ha egna hästar i varierande ålder med sig under
turnén. Turnéplan: Grevagården, 27 mars, Örebro
Fältrittklubb, 28 mars, Laholms Ryttarförening, 29
mars.

Dags för
Ridsportallsvenskan

1

7 mars samt 28-29 april rids
kvalen i Ridsportallsvenskans
elitserie i fyra av fem zoner. I norr
rids omgångarna 30 mars-1
april och 4-6 maj. Final på
Strömsholmstävlingen 1-3
juni.

Tävla om en transport
TEXT ROBERT SOLIN

E

n ny cup med fantastiska hederspriser kommer att ge alla Sveriges ryttare möjlighet att
rida stilbedömningsklasser: Hopp för alla 2007
- med stil i Småland. En transport värd 70 000
kronor är första pris.
Redan 31 mars-1 april startar cupen, öppen för alla svenska ryttare på stor häst som
innehar gällande tävlingslicens. En kvalklass i
1,20-hoppning kommer att finnas på samtliga
nationella meeting i Småland under året.

DEN 6 MARS kommer Hingsttåget till Strömsholm.

12 nya
Handslagsmiljoner

N

u är det klart. Det blir en fortsättning på
Handslaget, men i ny form och med mer
pengar till idrotten. Totalt avsätter regeringen
500 miljoner kronor för 2007, varav cirka tolv
miljoner kommer att tilldelas ridsporten. Satsningen kommer enligt ett förslag att innebära fortsatt
stöd för anläggningar, barn- och ungdomsverksamhet i föreningar, ledare samt samarbete med
skolor.
Under februari träffar Riksidrottsförbundet
landets specialförbund samt alla distriktsidrottsförbund och SISU-distrikt, för rådslag kring
det nya handslaget. Efter rådslaget ska ett nytt
förslag presenteras för Lena Adelsohn Liljeroth,
kulturminister med ansvar för idrottsfrågor, och
därefter går det vidare till regeringen för beslut.

Ekipagets poäng i kvalklassen är summan av
poäng erhållna genom placeringen i klassen och
poängen som fås i stilbedömningsdelen. De fem
bästa resultaten under säsongen ger de 60 bästa
möjlighet att rida semifinal/final under november
2007.
Bland många hederspris kan nämnas att segraren i varje kval får ett sadelskåp och ett segertäcke.
En transport värd 70 000 kronor står på spel för
den ryttare som vinner finalen i Vetlanda under
allhelgonahelgen, 2-4 november. 14 smålandsklubbar, Agria, Thule och Häst för Alla står bakom
arrangemanget.

Formerna
för Handslaget är
ännu inte
fastlagda,
men förslaget
som presenterats
är att fokus ska
ligga på att öppna
dörrarna för fler, och att
locka barn och ungdomar att
stanna kvar i idrotten längre. Förslaget ska nu
läggas fram för regeringen och beslut väntas
senast i april. Tanken är att pengarna ska vara
tillgängliga för utbetalning redan i juni 2007.

Deltävlingar
31/3-1/4 Ljungby
14-15/4 Värnamo
19-20/5 Gamleby
26-27/5 VaggerydSkillingaryd
16-17/6 Nybro
21-24/6 Vetlanda
13-15/7 Kalmartravet
28-29/7 GislavedAnderstorp

5/8
17-19/8
24-26/8
14-16/9
6-7/10
2-4/11

Eksjö
Älmhult
Västervik
Ljungby
Jönköping
Semifinal och
final i Vetlanda
Vill du veta mer och
anmäla dig?
www.hoppforalla.se

Going Kronos
Årets travhäst 2006

VINNARE OCH
FÖRLORARE.
Offshore Dream
(tv) vann Prix
d’Amerique. Bästa
svenska häst blev
Super Light (ovan)
på sjätte plats.

Tronskifte i travvärlden
Prix de Amerique 2007 bjöd på ett tronskifte. Gamlingarna Jag de
Bellouet, Kesaco Phedo och Super Light fick se sig slagna. Femåriga
uppstickaren Offshore Dream vann.
AV PÄR ANDERSSON

O

ffshore Dream var fältets yngsta häst och
hade sprungit in mindre pengar än samtliga
sina 17 motståndare. Ändå var han överlägsen.
När Jag de Bellouet galopperade bort sig, och
Bazires starka trio med Kesaco Phedo, Kazire de
Guez och Jardy föll på en alltför offensiv taktik, syntes det tidigt vem som skulle segra. Med
tränaren Pierre Levesque i sulkyn flög Offshore
Dream undan över upploppet i överljudsfart
och segertiden, 1.12.0, är nytt världsrekord för
femåringar över den här distansen. Dessutom är
det den snabbaste segertiden i loppets historia.
– Han kunde ha sprungit ännu snabbare om
det hade behövts. Ska jag vara ärlig kändes det
väldigt bra redan i första svängen, sedan vann
vi väldigt lätt med krafter kvar, säger Pierre Levesque, vars farfar vann loppet för 38 år sedan.
Pierre Levesque, som i Frankrike jämförs med
Örjan Kihlström, prickade den krångliga starten
perfekt och hittade omedelbart rygg på favoriten
Kesaco Phedo.
– Det var den bästa rygg vi kunde få och jag
följde med där hela vägen. Offshore Dream är
väldigt lätt att köra, han är lugn, fin och i kanonform. Många av motsåndarna var gamla och
trötta hästar med skade problem, säger Pierre
Levesque.
Kan det bli aktuellt med Elitloppet i vår för
Offshore Dream?
– Nej, inte i år. Nu ska vi njuta av det här och
sedan ska hästen få ta det lugnt. Han är trots allt
bara fem år gammal.
Kool du Caux
som avslutade starkt. Sedan följde Jean Michel
Bazires tre hästar på rad, vilket gjorde Prix
d’Amerique 2007 till en förkrossande fransk upOffshore Dream vann före

pvisning.
– Fransmännen är bra och det var en fantastisk prestation av Offshore Dream. Han var helt
enorm, säger Jörgen Westholm, som slutade sexa
med Super Light efter att ha släppt ledningen till
Jardy knappa varvet från mål.
– Jardy såg bättre ut än tidigare så därför tyckte jag att det kändes bra med rygg på honom.
Det flöt även på bra på flacken, men när Bazires
hästar drog på för fullt i uppförsbacken kunde vi
inte riktigt haka på.
långt ifrån den
seger som Jörgen Westholm och alla svenska
supportrar på läktaren hade drömt om.
– Det finns inget att skylla på, min häst orkade
helt enkelt inte. Jag körde ett perfekt lopp och
vi fick maxutdelning. Bazires taktik stekte oss i
dag, men det visade sig ju att de även stekte sig
själva, säger Jörgen Westholm.
För den andra svenska hästen i loppet, Conny
Nobell, blev det dubbla galopper och en misslyckad dag.
– Conny var alldeles för laddad och hoppade
i samtliga tre starter. Han blev spänd av alla hästar runt omkring och det fanns inget att göra. Med
facit i hand var väll inte beslutet att köra barfota
någon bra taktik, men det var en chansning vi
var beredda att ta, säger Björn Goop, som nu
troligtvis siktar på Prix de France om två veckor.

Super Lights sjätteplats var

Resultat Pri
x d’Ameriq
ue

Going Kronos blev Årets travhäst på
Årets häst-galan 2007.

J

ärvsöfaks 15 497 röster. Going Kronos 12
429 röster. “Faksen” fick alltså 3 068 fler.
Ändå blev Going Kronos utsedd till Årets
travhäst vid Årets häst-galan på Rondo i Göteborg. För att få bort Järvsöfaks från tronen ändrade nämligen arrangörerna reglerna så att
hästsportjournalisternas röster blev nästan 33
gånger mer värda än svenska folkets.
Årets tvååring - M.T Cheyenne
Årets Kallblod - Järvsöfaks
Årets sto - Giant Diablo
Årets galoppör - Ellicat
Årets treåring - Simb Chaplin
Årets fyraåring - Colombian Necktie
Årets äldre häst - Conny Nobell
Årets kusk - Björn Goop
Årets tränare - Timo Nurmos
Årets komet - Johnny B Karlsson
Årets uppfödarbragd Ann-Christine och John-Erik Magnusson
Helen A Johanssons pris montéryttaren Zandra Widén
Årets triojockey - Per-Anders Gråberg
SHK:s Guldhäst - Björn Goop

2007
1 OFFSHORE
DREAM Pierre
Levesque, 1.12
2 KOOL DU CA
,0
UX Franck Niva
rd, 1.12,3
3 KAZIRE DE
GUEZ Jean M
ichel Bazire, 1.
12,7
6 SUPER LIGH
T Jörgen Westh
olm, 1.13,2

HITTA DIN

DRÖMHÄST
Har du tänkt köpa häst? Underbart! Lyckas du kan du se fram emot
fantastiska stunder tillsammans med din fyrfota älskling. Men det gäller
att tänka till före och under köpet. Mycket kan gå snett. Vi hjälper dig.
TEXT ANNAKARIN SPJUTH-ELVIN OCH ROBERT SOLIN
FOTO & ILLUSTRATION VICTORIA NILSSON

D

römhästen, finns den? För att få svar
på den frågan måste du börja med
att analysera dig själv. Beskriv ärligt för
dig själv vilken slags person du är. Är du
blyg och försiktig eller tuff och framåt?
Har du inte varit med i hästvärlden så
länge eller är du kunnig och har flerårig
erfarenhet? Under alla omständigheter
bör du låta din ridlärare och tränare
tala om vilken slags häst som passar
just dig. Kom ihåg att hästköp är individuellt. Det som passar din bästa kompis
kanske inte alls är rätt för dig.
att en orutinerad
ryttare passar ihop med en rutinerad
häst och vice versa. För att få ut mesta
möjliga av din relation till hästen bör
man även välja en häst som passar mentalt. Är du själv en lågmäld och försiktig
person bör du nog inte välja en tuff och
hård häst utan då passar nog en häst
som är lite mjukare och mer lyhörd.
Samma sak gäller även i en omvänd
situation. Är du själv väldigt tuff och
framåtdrivande med väldigt höga krav
bör du nog inte välja en häst som är för
känslig.
Den första regeln är

En annan fråga som är viktig att ställa

sig är vad du vill få ut av det här. Vilka

är dina mål, både kortsiktiga och långsiktiga?
Är ditt enda måla att kunan rida ut i
skogen eller rida lite lättare dressyr och
hoppning - då är kravet på hur hästen
ska vara betydligt mindre än om ditt
mål är att du ska kunna tävla högt upp i
klasserna i de olika diciplinerna.
Var ärlig och realistisk när du ställer
upp dina mål. Då är chansen större att
du blir nöjd med den häst du köper och
att ni dessutom kan få många roliga år
tillsammans.

“

sälja din vän för att själv kunna utvecklas vidare. Ingetdera av dessa två alternativ är lätta att välja. I grafiken här
under kan du se vilken häst som passar.
Håll dig till de gröna fälten.

Var ärlig och realistisk när du ställer upp
dina mål

“

Köp inte en häst som passar för skogspromenader om du inte är absolut säker på att du kommer nöja dig med detta
även efter ett år. Tänk noga igenom
om du verkligen inte kommer att vilja
åka ut och tävla och träna på lite mer
avancerad nivå. Det är inte lätt att inse
sådana saker när köpet redan är gjort.
Det skulle i sådana fall innebära att du
måste välja och kompromissa, antingen
“sänka ribban” och nöja dig eller kanske

HITTA RÄTT HÄST FÖR DIG. I rutschemat
kan du se vilken häst som är rätt för dig. Du hittar dina egna egenskaper uppe till höger i varje
ruta och hästens egenskaper nere till vänster i
varje ruta. Leta reda på hur det stämmer in på
dig och den häst du hittat. Hamnar du på grönt
kan du fortsätta med den hästen. hamnar du på
rött, leta efter en annan häst!

