Slättåkra Alla-Kan. Lördagen den 28 juni RESULTAT
Bengt Lövstedts
Hovslageri

Trotts att väderprognosen lovade det värsta åskovädret hittills i år, så var samtliga anmälda på plats och så var det
jätte mycket publik! Inte illa med tanke på att detta är första gången vi anordnat tävlingar här i Bårarp. Inte nog med
detta så var vädergudarna med oss! Det lille regnet vi fick på oss är inte ens nämnvärt, även om det åskade på
avstånd och molnen hotade att när som helst braka loss!
Första klassen för dagen, Domarens Favorit, fanns det åtta ekipage. Vilka fina ponnyer de var allihopa! Till vinnaren
utsågs Welsh Mountainstoet, Nova och visaren Linnea Andreasson, 7år. Ponnyn var i fantastiskt skick och vitt som
snö. Linnea var iklädd kavaj, vita ridbyxor och ridstövlar – ett ur gulligt ekipage. 2a i klassen var Sandbackas Gullfaxe,
en mini shettis med delvis flätad man med rosetter och visaren Ronja Henriksson, 7år hade en rosa visningsskjorta –
också de ett ur gulligt ekipage!

Linnea Andreasson & Nova

Sanna Manfredsson & Gomila, Ronja Henriksson &
Sandbackas Gullfaxe och Linnea Andreasson & Nova

3a blev Russtoet Gomila och Sanna
Manfredsson 11år.
Till bästa visaren i klassen utsågs Gittan Macina
som visade 1åriga islandsstoet, Svala från Ryet.

Gittan Macina & Svala från Ryet

Dagens nästa klass var Inhand Agility som går på tid, även här med åtta stycken startande. Publiken verkade tycker
att detta var extra kul att titta på och det blev många som hejade på sina favoriter!
Överlägsen vinnare här var Mikaela Bengtsson och Hassan på tiden 0,44. På andra plats med tiden 0,51 kom Sanna
Ewald och Sandbackas Gullfaxe och på tredje plats kom återigen Mikaela Bengtsson, den här gången med Leo och
tiden 0,52
Gittan Macina och Svala från Ryet var ensam i Agility för hästar 1-2år.
Därefter var det paus på 30 minuter och sedan var det ridklassen för barn upp till 10år som hade fyra stycken
startande. På första platsen kom Ronja Henriksson, 7år och Sandbackas Gullfaxe. Ronja visade sin bra sitts när sin

ponny började bocka i galoppen! 2a i klassen blev Hanna Larsson, 8år och Hassan och 3a blev Linnea Andreasson och
Nova. Fjärde platsen som måste nämnas var dagens yngsta tävlande, Linnea Ekvall 3år med Shetlandsvalacken,
Bårarps Black Star. Bra kämpat!

Ronja Henriksson & Sanbackas Gullfaxe

Linnea Ekvall & Bårarps Black Star

Nästa klass var ridklassen för ungdomar mellan 11-16år där kom två ekipage till start.
Här segrade Sanna Manfredsson 11år, och Gomila som imponerade med sin uppvisning, klädsel och ponnyns och
utrustningens puts. På en god andra plats kom Kajsa Henriksson, 12år med Newforest
valacken Leo.

Sanna Manfredsson & Gomila

När det var dags för Riden Agility så hotade vädret lite mer på allvar. Vi bestämde oss för att köra prisutdelningen
efter båda klasserna var färdig ifall ifall.
I klassen för barn upp till 10år segrade återigen Ronja Henriksson, 7år och Sandbackas Gullfaxe och på andra plats
Hanna Larsson, 8år och Hassan.

Ronja Henriksson & Sandbackas Gullfaxe

Hanna Larsson & Hassan

I klassen för ungdomar 11-16år segrades Kajsa Henriksson, 12år och Leo. På andra plats kom Sanna Manfredsson,
11år och Gomila.

Kajsa Henriksson & Leo

Då brakade vädret loss! Alla lastade sina hästar och vi samlades på sekretariatet för gemensam utdelning av priserna
sponsrade av Harplinge Lantmän. Därefter delades ut en extra fin rosett till All Around Champion – det ekipage som
placerat sig bäst i flest klasser, som blev… Ronja Henriksson och Sandbackas Gullfaxe!!! GRATTIS!
Ett STORT tack till Jeanette Blomberg, JB Trailer som
sponsrade med alla jätte fina rosetter!
Det åskade utanför så att allt skakade, men det gjorde
inget, för här var alla glada!
Ett stort tack till Mia Macina, Karin Larsson, Einar,
Christel och Clara!

