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24-27
HORSE SHOW
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FRIENDS ARENA
STOCKHOLM

Jag tar
med mig mina
bästa hästar

BERTRAM ALLEN

DRESSYRKUNGEN

PATRIK KITTEL

samlar världseliten i
Top Star Dressage Final
HÄSTARTISTEN JEAN-FRANÇOIS PIGNON
om varför kommunikation går före
koreografi i sina shower
PADDOCKPROGRAMMET
shettisar i full galopp, ponny-parkour
och dressyrardennern Torsten

Missa inte
årets hundfest!
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SIHS 2016
SWEDEN INTERNATIONAL HORSE SHOW

PROJEKTLEDARE
ELISABETH PALME

elisabeth.palme@opcommunication.se

REKOMMENDERAT
DEN 24-27 NOVEMBER KOMMER HÄSTARNA TILL STOCKHOLM. FRIENDS ARENA FYLLS MED ÖVER 350 HÄSTAR
I ALLA DESS FORMER UNDER HELGEN. DET KOMMER VÄRLDENS BÄSTA HÄSTAR INOM DRESSYR, HOPPNING,
FYRSPANN OCH FÄLTTÄVLAN. MEN OCKSÅ SMÅ, STORA, GULLIGA OCH MAFFIGA HÄSTAR.

F

ör alla hästvänner är Sweden
International Horse Show det stora ljuset i höstmörkret. Vi ser alla
fram emot att bli underhållna av
världens bästa ryttare. Det gäller
både i tävling och underhållning med hästar.

NÄR JAG VAR MED och startade evenemanget för

24 år sedan så kunde jag inte riktigt drömma om
hur fantastiskt skulle utvecklats till att nu vara
en av de absolut finaste och det största inomhusevenemangen i världen.

DÅ, FÖR 24 ÅR sedan, var avsikten att inför
en kräsen publik visa upp det bästa sporten i
den vidaste bemärkelse har att erbjuda. Detta
gäller fortfarande. Malin Baryard, numera vår
sportchef, sa en gång mycket träffande att vårt

evenemang under dessa dagar är en enda stor
godisbutik för alla typer av hästmänniskor.
I ÅR VILL vi passa på att i ännu större utsträck-

ning starta julen på det bästa sätt som går, med
och om hästar. Ridsportmässan är juligare, större och bättre än någonsin. Med gratis glöggprovning. Här har alla lätt för att hitta julklappar,
bade till sig själva och hästintresserade nära och
kära. Hundratals utställare erbjuder allt mellan
himmel och jord inom rid- och hästvärldens
breda verksamhet. Och på vår stallbacke kan du
mysa och klappa någon av alla de hästraser som
finns på plats. Missa inte heller när hästarna
uppträder under hela helgen i mässpaddocken.

råda dig att titta i programmet och välja i godisbutiken. Allt godis som vi bjuder på är olika och
man kan njuta av allt, om man vill, från morgon
till sen kväll, alla mässans dagar. Vi ses där!

KÖP DINA BILJETTER PÅ:
www.swedenhorseshow.se

Ulf Rosengren, ordförande SIHS

DESIGN PÅL ROSS

Arkitekten som finner paralleller mellan hus
och hästar SID 08

ATT HÄR räkna upp allt som sker under evenemangets olika dagar är omöjligt. Jag kan bara

PROJEKTLEDARE Elisabeth Palme REDAKTÖR Frida Leijonborg ART DIRECTOR Ivar Bigestans AD-ASSISTENT Gustav Olofsson TEXT Frida Leionborg, Annika Grundberg DISTRIBUTION DN
TRYCK Boldprinting OMSLAGSFOTO Roland Thunholm OP COMMUNICATION skapar temafokuserade tidningar som med välkända publicister som bärare når ut till rätt målgrupp med

ert budskap. Vi identifierar rätt segment genom våra starka kanaler i svensk dagspress. Med intelligent content marketing kommunicerar vi ert budskap till era kunder på deras
premisser. Kontakta oss på: info@opcommunication.se

Bil och Traktorservice & John Deere
- Stolt sponsor av John Deere Ride &
Drive, Torsdag 24 november

FOTO JANNE DANIELSSON/SVT

Dogge Doggelito ger sig upp i sadeln på
Friends Arena SID 22

Hööks
Tusentals produkter
för ryttare, häst & hund
Gratis frakt på
webbköp vid leverans
till butik
60 dagars öppet köp
i våra 51 butiker och
på hooks.se
Som medlem i Hööks
& Friends får du bonus
på alla köp
fairfield®

FENTON TRÄNS

Besök oss i våran
monter

699,Abstrakt CML

HOOKS.SE

Missa inte
årets hundfest!
Stockholm Hundmässa är fullproppad med spännande och
underhållande aktiviteter för hundälskare i alla åldrar. Kom och
se några av världens vackraste och duktigaste hundar tävla i
freestyle, heelwork to music, rallylydnad, agility och utställning.
Spana in över 300 hundraser och shoppa loss bland mängder av
hundprylar. I år har vi dessutom laddat upp med ännu fler roliga
aktiviteter för våra yngsta besökare.
Välkommen till en härlig helg med hunden i centrum, fylld av
glädje, spänning, tävling och show!

Läs mer på www.stockholmhundmässa.se
eller ring 08-795 33 22
Sponsorer • Facebook • Instagram #stockholmhundmässa2016 • Samarbete med FCI

Spar tid och pengar – förköp dina biljetter!
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STJÄRNSKOTT

Bertram Allen återvänder till Friends Arena
Text | Annika Grundberg

Foto | Roland Thunholm

HAN TOG STORSLAM FÖRRA ÅRET – UNDERBARNET BERTRAM ALLEN
FRÅN IRLAND. NÄR TÄVLINGARNA VAR ÖVER ÅKTE HAN HEM TILL
TYSKLAND MED TRE BILAR.
– JAG HADE EN FANTASTISK TÄVLING FÖRRA ÅRET, SÄGER HAN.
HAN ÄR BARA 21 år men har redan

hunnit med mer än vad många andra ryttare gör under en livstid. Han
började tidigt rida hemma på Irland

Det är spännande
klasser och alla
ryttare har roligt
och har ett EM-guld på ponny hemma i prisskåpet. I strävan efter att
utvecklas flyttade han till Tyskland
för en kortare period när han bara
var 16 år, men där har han blivit

kvar. Han gjorde internationell debut i Nations Cup 2013 och han var
den yngsta ryttaren i VM i Frankrike 2014. När vi når honom är han i
Doha för att rida final i penningstinna Longines Global Champions
Tour.
UPPVÄXT I EN RIKTIG HÄSTFAMILJ

Bertram växte upp i en familj med
hästtraditioner. Hans föräldrar födde upp kapplöpningshästar. När han
var åtta år började han rida ponnyer ute på fälten och i jakter, något
som är vanligt på Irland. Redan från
början hade han turen att bli vägledd av Billy Twomey, en av Irlands

bästa hoppryttare. Efter flytten till
Tyskland och köpet av gården där
har Bertram tagit hjälp av Marcus
Ehning med ridningen. Ehning är
av många ansedd som världens bästa hoppryttare.
EN TÄVLING 			
MED UNIK ATMOSFÄR

Men vi vänder åter till Stockholm
och Sweden International Horse
Show och vad det är som gör att
han och hästarna hoppar så bra
där.
– Det är atmosfären, den är unik.
Det är spännande klasser och alla
ryttare har roligt, säger han.
Huruvida han åker hem med
ännu fler bilar i år vet han inte men
han kommer definitivt att försöka.
– Jag vet inte vilka hästar jag tar
med mig än men det blir någon av
mina bästa.

KANSKE BLIR DET MOLLY MALONE

Bertram köper in unga hästar som
han utbildar och tar hela vägen till
toppen. En sådan häst är stoet Molly Malone som han gillar väldigt
mycket.
– Pappa köpte henne när hon
var fem år gammal, på Sunshine
Tour, efter att han hört att hon
hoppat 14 felfria rundor av 15.
Molly är så snäll i stallet och hon
är så arbetsvillig när jag rider henne. Ju mer hon får arbeta desto
bättre blir hon, har han sagt i en
tidigare intervju.
INGEN VILL BLI JAGAD AV ALLEN

Malin Baryard Johnsson är sportchef för Sweden International
Horse Show och det är hennes
uppgift att locka hoppstjärnorna till
Friends. Förra årets stjärna – Bertram Allen – var den första som blev

klar. Och så här säger Malin själv om
det irländska underbarnet:
– Ingen vill bli jagad av Bertram Allen, han är fruktansvärt
snabb och väldigt sevärd. Han har
en oerhörd talang och balans, det
gör att han också kan rida väldigt
snabbt. Det är roligt att kunna bjuda publiken i Friends på en sådan
talang.
INTENSIVT SLUT PÅ ÅRET

Bertram Allen har en hektisk inomhussäsong där han efter Doha
kommer att fortsätta till München,
Stuttgart, Geneve och så såklart
Stockholm.
– Jag kommer att rida några av
världscupomgångarna, säger han,
men vet inte om han satsar på att ta
sig till finalen som går nästa år i USA.
– Vi får se hur hästarna går under
vintern.

SNYGGT
OCH TRYGGT
SEDAN 1986!
MONTERNR E:21

10 - ÅRS
GAR ANTI

• a-staketet rekommenderas av Agria
• uppfyller djurskyddslagens krav
• underhållet är minimalt

www.equisafe.se

Equi Safe Försäljnings AB | Kåphult 410, 312 52 Knäred, 0430-530 70 | info@equisafe.se

www.backontrack.com
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MISSA INTE

DRESSYRDROTTNINGEN

Charlotte Dujardin tar med
chefens häst till Friends
Av | Annika Grundberg

JULMARKNAD PÅ SIHS
2016 ÄR DET DAGS för mässans allra första julmarknad! Här

samlas mat, hantverk och julklappar i en härlig blandning.
Ovanför mässdelen kommer en klassisk julmarknad att
byggas upp, och besökarna kan värma sig med glögg, få
hjälp med paketinslagning och njuta av den gnistrande
julstämningen.

Charlotte Dujardin är ryttaren
som uppnått allt – och lite till.
Tillsammans med Valegro, som
kallas Blueberry till vardags, har
hon vunnit guld i två OS, utöver
EM- och VM-medaljer och världscuptitlar. Till Friends kommer
hon med chefen Carl Hesters
häst Uthopia.
Uthopia har tävlats väldigt sparsamt sedan OS i London 2012 då
han, tillsammans med Carl Hester,
ingick i det brittiska guldlaget. Anledningen till bortavaron från tävlingsbanorna har varit att han varit en del i ett konkursbo. Det hela
kulminerade tidigare i år då han
såldes på auktion. Sedan dess har

SKA INTERAGERA MED PUBLIKEN

Charlotte ska, tillsammans med
Carl Hester och Isabell Werth, och
under ledning av Patrik Kittel, kommentera fredagens dressyrklasser
och även svara på publikens frågor
som kommer in via SMS. Det blir
hennes andra framträdande inför
svensk publik på kort tid. I oktober
var hon testryttare av de fyraåriga
hästarna vid Breeders.
– Jag ser verkligen fram emot att
få komma tillbaka till Sverige. Även
om det är kallt utomhus så ska vi
hålla värmen uppe hos publiken
inne på arenan, lovar hon.
POPULÄR IDROTTARE

Charlotte Dujardin har fått flera

utmärkelser hemma i Storbritannien och är, sedan sina OS-framgångar, en mycket populär idrottare.
– Det har varit helt fantastiskt att
komma hem från Rio och möta all
uppvaktning, uppmärksamhet och
värme efter våra prestationer, säger
hon.
Och nu får även publiken i
Friends möjlighet att hylla och njuta av världens bästa dressyrryttare
tillsammans med vackra Uthopia.
Samt höra hennes och Carl Hesters
underbart torra brittiska humor när
de bjuder på sig själva inför publiken. Dressyren i Friends 2016 blir
en underbart härlig tillställning på
alla plan – var så säkra.

Det har varit helt fantastiskt
att komma hem från
Rio och möta all uppvaktning,
uppmärksamhet och värme
FOTO TOM JÖNEHAG

PONNYKAMPEN MED AGRIA
PONNYKAMPEN ÄR en ny tävling där unga travryttare får
chansen att tävla runt om i landet. Tävlingen presenteras
av Agria och arrangeras på tio platser runt om i landet,
och under familjematinén på lördagseftermiddagen på
SIHS intar ponnytravet Friends Arena för ett mästarmöte
mellan de fyra främsta lagen.
– Samarbetet med Agria har gett oss möjligheten att
synliggöra ponnytravet under Sweden International Horse
Show på Friends Arena, säger Lisa Persson, ungdoms
ansvarig på Svensk Travsport.

det blivit klart att Uthopia, precis
som Carl Hester önskat, kommer
att få stanna kvar i sitt hemmastall
för resten av sitt liv.
– Han är säkrad för resten av sitt
liv för oss så nu kan vi tävla tillsammans igen, säger Charlotte.
Även chefen är med till Stockholm. Carl Hester kommer att starta med sin OS-partner från Rio, Nip
Tuck. Däremot får megastjärnan
Valegro stanna kvar hemma i stallet
i Gloucestershire. Hans fantastiska
tävlingskarriär är över och ett sista
framträdande är planerat till Olympia i slutet av året.

20%
Mässrabatt!

NYHET!

LEDKUR
LIQUID
Ledkur Liquid är ett fodertillskott som
verkar direkt och förbättrar genomblödningen
i vävnanden. Ingen karens enligt STC.
Besök vår monter D:15 B på SIHS så får du
veta mer om naturliga hästkrafter.
Välkommen!

www.schaette.se

FEI EM I RIDSPORT GÖTEBORG 21-27 AUGUSTI 2017

ÄLSKAR DU NÅGON
SOM ÄLSKAR HÄSTAR?

Upplev EM-festen i Göteborg tillsammans
Köp julklappsbiljetter nu
www.gothenburg2017.com
Main Partners:

Official Partners:

Institutions:
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HARMONISKT SAMSPEL

Pål Ross: ”Jag ser en parallell till
hästvärlden i min arkitektur”
DET PRISBELÖNADE OCH SVANENMÄRKTA ROSS ARKITEKTUR & DESIGN FIRAR I ÅR SITT 20-ÅRSJUBILEUM
OCH SPONSRAR SWEDEN INTERNATIONAL HORSE SHOW FÖR FJÄRDE GÅNGEN. VI BAD STJÄRNARKITEKTEN
PÅL ROSS FÖRKLARA HUR DET KOMMER SIG ATT EN ARKITEKTBYRÅ VÄLJER ATT STÄLLA SIG BAKOM ETT
RIDSPORTEVENEMANG.
Text | Frida Leijonborg

Foto | Mikael Damkier

VISSA AV OSS har kanske en svårig-

het i att se kopplingen mellan hus
och hästar. Men inte Pål Ross. För
honom och hustrun Deirdre, som
tillsammans grundade Ross för 20
år sen, bottnar stödet av Sweden International Horse Show i deras kärlek till djuren. De äger tre hästar och
spenderar nästan all fritid i stallet.
– Det Ross design symboliserar –
meningsfulla och vackra byggnader
som smälter samman med omgivningen – ser vi även i det harmoniska samspel som kan uppstå mellan
häst och ryttare. Därför är detta ett
meningsfullt evenemang för oss att
stödja.

TOMTER LIKA HÄSTAR

Just samspel är ett nyckelord för
Ross. Likt ett lyckat äktenskap där
man lyfter fram varandras bästa sidor, arbetar Ross med att integrera
den naturliga omgivningens struktur i varje byggnad; här finns inga
onaturliga vinklar eller vassa kanter.

– Jag ser en parallell till hästvärlden i min arkitektur. Ingen häst gör
fyrkantiga volter, så att säga, och på
samma sätt strävar jag efter organiska rörelser i byggnaderna. Varje
tomt är individuell, och vi väljer
att respektera och jobba med detta
snarare än tvärtom. På många sätt är
det som med hästar – de är individer med en egen charm och det är
inget man ska underkuva.
MER KONTORSMILJÖER

Detta tänk har varit ett vinnande koncept. 2016 markerar Ross
20-årsjubileum, och de har genom
åren vunnit ett antal nationella och
internationella priser som befäster
arkitektbyråns position som ledande
inom sitt segment – privata livsmiljöer. Men vad många inte vet är att
de parallellt har jobbat med att skapa
arbetsmiljöer med en funktionalitet
och design lika levande som vacker.
Det senaste projektet var att
göra om den tjugonde våningen på

 enner-Gren Center i Stockholm,
W
där funktion, ljus och atmosfär har
blivit förädlade.
– Vi designade bort 80 procent
av korridorerna - de är själsdödande. Det är fantastiskt att jobba med
arbetsmiljöer, eftersom vi får möjligheten att förnya livet för flera
personer på samma gång. Vi har i
20 år skapat livsbejakande bostäder
för privatpersoner. Det är därför en
naturlig utveckling för oss att nästkommande 20 år arbeta mer med
kontorsmiljöer så fler får sin vardag förgylld. Vår avsikt är att lägga
över en tredjedel av våra uppdrag på
kommersiella projekt redan i år.
Det är alltså full fart framåt i Ross
ateljé, som ligger kungligt till ute
vid Drottningholms slott. Särskilt
passande i sammanhanget är att
kontoret är placerat i Hertigarnas
stall – som en subtil nick till de gemensamma nämnarna Pål Ross
finner mellan sin arkitektur och rid
sporten.

DEN BEKYMMERSFRIA
VÄ G E N T I L L E G E T R I D H U S

Design Pål Ross

DET ENKLA SÄTTET ATT
BYGGA EN RIDBANA

Annette Hemberg,
Råbäcks Egendom

MÖT OSS
I MONTER

F12

Vi förstår ridhusdrömmar och har kontroll på hela kedjan från tillverkning till färdigt
montage. Du väljer mellan Borgas standardridhus eller en skräddarsydd lösning
- unik för dina behov.
Går du i ridhustankar? Välkommen till vår monter F12 på Stockholm International
Horse Show för att prata ridhus och stall.
Vi ses!

www.borga.se

Sveriges ledande ridhusbyggare

www.paddex.se | 0155-25 60 00

Hitta återförsäljare och fler produkter på www.jacson.se.
AB Dogman, telefon 042-442 22 00, email info@dogman.se, www.dogman.se
Följ Jacson på Facebook och Instagram!

Välkommen till

Utbildningar inom
friskvård & rehab på häst
UPH Equiopat®

Rehabilitering för häst.
Nu med D9, läkemedelshantering.
En heltidsutbildning som är upplagd på 4 terminer och bedrivs delvis på distans.
Innehåller kurserna:
Anatomi och fysiologi • Biomekanik • Rehabilitering • Patologi
Praktik • Företagscoaching • Näringslära • Etologi • Sadellära

Equipmentcoach - Sadelutprovare

En utbildning där du lär dig prova ut sadel, träns och övrig utrustning.
Du lär dig coacha ekipaget i valet av rätt utrustning.
Det finns en stor efterfrågan på att få hjälp med helheten. Varje kurs kommer följa ett
antal ekipage under deras utveckling. 6 månader på distans med en träff i månaden.
Därefter egen praktik med journalarbete.

Friskvårdskonsulent Häst

Jobba med hela ekipaget!
Behandla häst och ryttare samt tillpassa sadel och övrig utrustning.
En heltidsutbildning som är upplagd på 4 terminer och bedrivs delvis på distans.
Innehåller kurserna:
Anatomi och fysiologi • Biomekanik • Rehabilitering • Patologi
Trängslära • Praktik • Företagscoaching • Etologi • Equipmencoach

www.uph.nu
Box 188, 310 61 Ätran • Hotellvägen 6, 310 63 Älvsered
070-394 04 40 • info@uph.nu

25–27 november
Upplev julstämningen på
Hovstallets traditionella julmarknad.
Hantverk • Delikatesser
Öppet hus på Hovstallet • Guidade visningar
Ponnyridning för de minsta
Fredag 12–19, lördag 10–18, söndag 10–17
Hovstallet, Väpnargatan 1. Entré 80 kr,
barn under 12 år fri entré i målsmans sällskap.
www.hovstallet.se • www.svenska-slottsmassor.se
Svenska slottsmässor
i samarbete med
H.M. Konungens hovstall.
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FRIHETSDRESSYR

Jean-François Pignon
kommunicerar med
hästar på hästars vis
JEAN-FRANÇOIS PIGNON FÖDDES I FRANKRIKE FÖR 48 ÅR SEDAN.
HANS BARNDOM VAR FATTIG PÅ PENGAR MEN RIK PÅ KÄRLEK, SOM
NUMMER TRE I EN SYSKONSKARA PÅ FEM. HANS TILLBAKADRAGNA
OCH BLYGA FRAMTONING VILLE PAPPAN GÖRA NÅGOT ÅT, OCH ELVA ÅR
GAMMAL FICK HAN SIN FÖRSTA HÄST.
Av | Annika Grundberg
STOET GIZELLE var bara ett år gam-

mal när hon kom till Jean-François,
men de två fick omedelbart en speciell kontakt.
– Den känslan var lite lustig för
det var inget som jag förväntat mig,
det kom bara till mig, säger han.
De två hängde ihop och Gizelle
följde till och med Jean-François till
skolan. Snart började de också träna
tillsammans, och när Jean-François

Hästar är
klaustrofobiska
djur men de har frihet här

var 14 år gammal började de framträda inför publik tillsammans med
Jean-François bror. Efter ett par år
delade de på sig och fortsatte på varsitt håll.
GIZELLE LEVER KVAR

Av Jean-François närmre 20 hästar
kommer ungefär hälften från Gizelles blodlinje. I sina shower visar
Jean-François upp frihetsdressyr
där hästarna lyder hans minsta vink.
Det ser spektakulärt - och till viss
del farligt – ut men han har aldrig
skadat sig.
– Hästar är klaustrofobiska djur
men de har frihet här. De känner sig

aldrig trängda och jag är noga med att
inte göra stora och explosiva rörelser.
GILLAR INTE 			
ATT KALLAS HÄSTVISKARE

Jean-François har sagt att han kan
vinna över en häst på en timme genom att prata hästens språk. Men
han ogillar termen ”horse whisperer” vilket han tycker anspelar på
mystik och filmromantik. Han förklarar det så här:
– När du hälsar på en häst måste
du göra det genom att visa att du
är högst i rang. Då kommer den att
veta sin plats och respektera dig
precis som du måste respektera den.

Sök Stiernhööksgymnasiet!
Öppet Hus 26/11 och 25/1
www.stiernhooksgymnasiet.se
Nationell Idrottsutbildning - Ridsport
Naturbruksprogram - Hästskötare - Travhästskötare
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Maskkontroll bör alltid göras för att avgöra
om en avmaskning är nödvändig

Oavsett vilken disciplin man håller på med och hur olika det kan se
ut är det en sak som förenar.
– Det är discipliner som är totalt
olika men det är samma djur. Man
måste förstå sin häst, det är det viktigaste, säger han.

– Gizelle blev bättre och min vän
sa att jag måste tillåta mig att tro på
mirakel. I dag handlar 50 procent
av min teknik om att studera hästar
och 50 procent om bibelns ord, särskilt de om kärlek.
BARA TIDEN SÄTTER GRÄNSER

TAR GUD TILL HJÄLP

När Jean-François var omkring 30
år blev han frälst. Då var Gizelle
mycket sjuk och han trodde inte att
hon skulle klara sig. En vän frågade om han skulle be för henne och
Jean-François tänkte att det skadar
väl inte att prova – och hon blev mirakulöst bättre.

I sina shower handlar det främst
om kommunikation med hästarna snarare än koreografi. Det gör
att showen kan ändras medan den
pågår.
– Det enda som sätter gränser är
tiden. Tick-tack-tick-tack, tiden flyger iväg när jag håller på. Tiden tar
alltid slut, säger han.

Välkommen till
Brunmåla

Den personliga kliniken med de stora möjligheterna.
På Brunmåla Hästklinik är vi specialiserade inom hoppning, dressyr
och fälttävlan och vet vilka skador som kan uppstå. Vi är en av
Sveriges modernaste hästkliniker där du kan känna dig trygg i
vetskapen att hos oss får din bästa vän rätt vård från början.
Boka tid direkt eller läs mer om hur vi kan hjälpa dig och din häst
på www.brunmala.se eller slå en signal på +46 (0)8-510 133 30.

Onödiga avmaskningar kan leda till resistenta maskar!

Analys fr. 179:-/häst
I webbutiken gör du enkelt din beställning, vi skickar allt du
behöver och du sänder enkelt och fraktfritt in ditt prov till oss!

maskkontroll.se

Brunmåla Hästklinik
Frestavägen 6, 18770 Täby
info@brunmala.se
Du vet väl att vi också tar emot i vår
filial i Tygelsjö utanför Malmö?
Välkommen att boka på brunmala.se

VARJE GÅNG DU SPELAR
GYNNAR DU OCKSÅ NÅGON ANNAN.
DU VÄLJER VEM.
Varför är de flesta spelbolagen i Sverige regi

De lär ungdomar samarbete och ledarskap.

strerade utomlands? Gissar du att det har

De slår en brygga mellan stad och landsbygd

med skatteregler att göra har du inte helt fel.

och människor med olika bakgrund.

Som det fungerar idag kan den vinst ett
sådant bolag gör i Sverige gå direkt till privata

Fler än två miljoner spelare har redan valt
att spela hos ATG. Det är de spelarna som

intressen, utan att passera Skatteverket.

möjliggör att vi kan

Så är det. Som spelare

avsätta 1,6 miljarder

gör du inget som helst fel.

kronor till häst

Men du kan faktiskt styra

näringen – varje år!

vem du vill ska gynnas.

Med det kontinuerliga

När du spelar på något

bidraget är ATG

av ATGs spel fungerar det

hästarnas största

annorlunda. Vi ägs av

sponsor i Sverige.
Betyder det något

idrottsförbunden Svensk
Travsport och Svensk

för dig vem som tjänar

Galopp. Hos oss går

pengar på att du

överskottet från spelet

spelar? Välkommen

tillbaka till hästnäringen,

att prova V75, V86,

efter att vinst till spelarna

Harry Boy eller något

och skatt till staten är

annat spel från ATG

betald. Det är därför vi

nästa gång.

finns. Väljer du ett spel från ATG bidrar du till

Läs mer om allt hästen gör för Sverige

att stärka hästens ställning idag och inför

på gillahäst.se och delta i diskussionen på

framtiden.

facebook.com/gillahast

Hästar är fantastiska. Det vet alla en
miljon svenskar som rider eller på annat sätt
umgås regelbundet med hästar. Våra hästar
gör faktiskt hela Sverige mer levande. De
håller landskapen öppna. De skapar arbets
tillfällen motsvarande 30 000 heltidsjobb.

Åldersgräns 18 år. Stödlinjen

020-81 91 00.
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ELITEN SAMLAS

Patrik samlar
kollegorna i
Friends Arena
DET BRUKAR VARA SVÅRT ATT SAMLA
DRESSYRENS VÄRLDSELIT UNDER SAMMA TAK
UNDER INOMHUSSÄSONGEN. UNDANTAGET ÄR
VÄRLDSCUPFINALEN OCH NU ÄVEN SWEDEN
INTERNATIONAL HORSE SHOW.
Text | Annika Grundberg
SVERIGES DRESSYRKUNG Patrik Kit-

tel har lyckats samla tio, sig själv inräknat, av världens bästa dressyrekipage till Sweden International Horse
Show för att tävla i Top Star Dressage
Final. Och tävla är inte det enda som
står på schemat för några av dem.
Under lördagen och söndagen
avgörs Top Star Dressage Final dit
tio av världens bästa dressyrryttare
har bjudits in. På lördagen rider de
Grand Prix följt av Grand Prix Kür
på söndagen. Alla ryttare rider båda
klasserna och ingen sållas bort.
– Det här är ett helt nytt koncept
och jag är väldigt stolt, säger Patrik

ma tävling och allra svårast är det
under inomhussäsongen. Så hur har
vår egen dressyrstjärna burit sig åt?
– Jag känner ryttarna väl och jag
har lobbat hårt för såväl Stockholm
som stad och tävlingen i sig. Jag har
gått i god för tävlingen och så är
det bra med prispengar. Den som
vinner får, förutom bra prispengar,
även en bil.
I ÅR FÅR PUBLIKEN VARA MED

Bland dem som kommer till Top
Star Dressage Final finns regerande
VM-, EM- och OS-mästaren
Charlotte Dujardin tillsammans

Jag känner ryttarna väl och jag har lobbat
hårt för såväl Stockholm som stad och
tävlingen i sig
Kittel om Top Star Dressage Final,
en tävling som han är pappa till.
Dressyrhästar tävlas inte lika ofta
som hopphästarna och därför väljer
ryttarna sina tävlingar med omsorg.
Det är sällan som de samlas på sam-

med sin tränare Carl Hester. Hester
har även han en diger tävlings
meritlista, bland annat ingick han
i laget när Storbritannien vann lagguld vid OS på hemmaplan. Även
Tysklands Isabell Werth kommer

680272_Annons_251x120mm_SIHS_Screenbolaget_txt.indd 1

Den flerfaldiga OS- och VM-medaljvinnaren Isabell Werth från Tyskland kommer. FOTO ROLAND THUNHOLM

och dessa tre tänker Patrik och
publiken ta hjälp av.
Under fredagens dressyrklasser för
unga hästar, Champion of the Winners, och Dressage Power Future Stars,
kommer de tre internationella ryttarna
att, tillsammans med Patrik, kommentera ritterna efter varje runda.
– Publiken kommer också att
kunna skicka frågor till oss via sms,
Det här är ett helt nytt koncept där
publiken får vara med och komma
nära, säger Patrik.

Så för den som har frågor om dressyr och vill ha svar från de allra bästa
är det bara att bege sig till Friends
Arena under fredagens tävlingar.
VI ÄR ALLA HÄR TILLSAMMANS

Under lördagen och söndagen åker
sedan fracken på. Även vår svenska
dressyrdrottning Tinne Vilhemson
Silfvén finns i startfältet. Och de
tänker bjuda på sporten när den är
som allra bäst.
– Vi är alla i sporten tillsammans

och det är roligt att tävla mot varandra, säger Patrik som hoppas på en
bra placering.
Patrik Kittel kommer till start
med sin OS-partner Deja och givetvis hoppas han på en framskjuten
placering. Att få med en ny bil hem
till Tyskland hade inte varit helt fel.
Men det stora målet för ekipaget
är EM på hemmaplan nästa år. Då
samlas världseliten igen. Då för att
göra upp om EM-medaljerna på Ullevi i Göteborg.

2016-10-27 15:56
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PROGRAM

LÖRDAG 26/11 - SHOW TIME
Dörrarna öppnas: 9.00
Glitter och glamour. Lördagen sprakar av
internationella shownummer blandat med stora
hoppklasser och Grand Prix-dressyr. Och inte
minst den populära matinén för hela familjen.

Dörrarna öppnas: 9.30

FÖRMIDDAG: 10.00 - 13.30
• DRESSAGE POWER FUTURE STARS KÜR Dressyr 7-9-årseliten
• TOP STARS DRESSAGE FINAL GRAND
PRIX - Nyhet! Unik dressyrtävling där
världens bästa ekipage kommer till start. 10
startande. Int. dressyr
• SVERIGES ALLA HÄSTRASER visar upp olika
showinslag

Black Friday i mässan* hela dagen! Unikt
tillfälle att fynda på en av Sveriges största
ridsportsmässor.

FAMILJEMATINÉ: 15.00 - 17.00
presented by AGRIA
Konferencier: Owe Sandström

FÖRMIDDAG: 10.30 – 14.00
Premiär! Top Stars-ryttarna på scen.
• Dressyr – LÖVSTA FUTURE CHALLENGE.
• Unghästdressyr - CHAMPION OF THE
WINNERS by Sjöhagen Wear. 5-6-åringar.
• Dressyr - DRESSAGE POWER FUTURE
STARS. 7-9-årseliten
Lär känna Top Stars Dressage’s inresta
världsstjärnor. Patrik Kittel är moderator
när världseliten kommenterar svensk
dressyrframtid under förmiddagen.

• Inledning med Pegasus och Livgardets
dragonmusikkår
• Ponnyhoppning – PRINS CARL PHILIPS PRIS
by Hööks. Final.
• Hundtävling - LANDSLAGSRYTTARNAS
AGILITY by AGRIA. Toppryttarna lånar några
av världens bästa hundar och tävlar i agility.
• ISLANDSHÄSTSHOW. De populära
islandshästarna framför ett fartfyllt och
färgsprakande shownummer.
• ULRIKA OCH RENEN
• Sveriges alla Hästraser visar upp olika
showinslag under kvällen.
• Show! - UKRAINIAN COSSACKS HORSE
SHOW. En halsbrytande uppvisning i trick
riding.
• Ponnygalopp – SHETLAND STEEPLECHASE.
Barnjockeys tävlar i galopp på
shetlandsponny.
• Ponnytrav - PONNYKAMPEN by Agria.
Kunskap-, trav- och hejarklackstävling för
ponny.
• Show! – JF PIGNON: Frihetsdressyr med en
man och hans hästar helt utan hjälpmedel.
• JULAVSLUTNING och Tapto med Sveriges
alla Hästraser by Horses made in Sweden
och Livgardets dragonmusikkår.

FREDAG 25/11 – BLACK FRIDAY

TORSDAG 24/11 - ACTION NIGHT
Dörrarna öppnas: 16.00
Inomhusfälttävlan till hög musik och magisk
stämning hör torsdagen till. I år flyttar även
kändisarnas Stjärnornas hoppning hit. Ta med
kollegor, vänner eller din partner och upplev en
fantastisk hästkväll som slutar nere i sanden
bland hindren.
16.00 – mässpremiär och 		
sveriges alla hästraser!
Kom och shoppa i den över 10 000 kvm stora
ridsportsmässan. Alla barn och vuxna som
älskar hästar kan också lära känna och klappa
på någon av Sveriges alla olika hästraser nere
på Stallbacken. Rashästarna uppträder även i
mässpaddocken som har ett fullspäckat schema under hela helgen.
Nyhet! Agria Djurförsäkring presenterar sin
Smådjursavdelning på mässan. Hundar, katter,
kaniner och mycket annat.
KVÄLL: 18.00 – 22.30
• Kändishoppning - STJÄRNORNAS HOPPNING
by Hööks. Årets sex kändisar tävlar i
hoppning.
• Showtävling - RIDE & DRIVE by John
Deere. Fälttävlanslaget mot hopplaget i
traktorkörning och hopptävling.
• Inomhusfälttävlan - SIHS INDOOR CROSS
COUNTRY. Fartfylld terränghoppning
inomhus. Lag- och individuell tävling.
• 21.15 – HINDERPARTY
Välkomna ner på banan! Mingel,
autografskrivning och känn på hindren.

EFTERMIDDAG: 15.00 – 17.40
• Int. Hoppning - WELCOME STAKES.
• Unghästhoppning - CHAMPION OF THE
YOUNGSTERS by Agria tävlar mot toppryttarnas bästa 7-åringar. Omgång 1.
• Showtävling - KNOCKOUT MIX by Agria.
Dueller där dressyrryttarna hoppar och
hoppryttarna rider dressyr.
• Islandshästar - SPORT ICELANDIC HORSE
COMPETITION by KRAFFT. Världens bästa
ekipage tävlar mot varandra i bl.a. flygande
pass.
KVÄLL: 19.00 - 23.05
• Inledning med Pegasus och Livgardets
dragonmusikkår
• Ponnyhoppning – PRINS CARL PHILIPS PRIS
by Hööks. Omgång 1.
• Int. hoppning – KVAL SWEDEN MASTERS.
• Show! - UKRAINIAN COSSACKS HORSE
SHOW. En halsbrytande uppvisning i trick
riding.
• Körning 4-spann – FEI WORLD CUP™.
Hög stämning och kraftfull körning när
världscupen i körning rullar in. Omgång 1.
• Sveriges alla Hästraser visar upp olika
showinslag under kvällen.
• Show! – JF PIGNON: Frihetsdressyr med en
man och hans hästar helt utan hjälpmedel.
• JULAVSLUTNING och Tapto med Sveriges
alla Hästraser by Horses made in Sweden
och Livgardets dragonmusikkår.

KVÄLL: 19.00 - 23.00
• Inledning med Pegasus och Livgardets
dragonmusikkår
• Int. hoppning – VOLKSWAGEN CUP
• Show! - UKRAINIAN COSSACKS HORSE
SHOW. En halsbrytande uppvisning i trick
riding.
• Int. hoppning – POWER & SPEED.
• H&M-SHOW
• Sveriges alla Hästraser visar upp olika
showinslag under kvällen.
• Show! – JF PIGNON: Frihetsdressyr med en
man och hans hästar helt utan hjälpmedel.
• JULAVSLUTNING och Tapto med Sveriges
alla Hästraser by Horses made in Sweden
och Livgardets dragonmusikkår.

SÖNDAG 27/11 - SPORTS & STARS
Dörrarna öppnas: 8.00
Med det bästa ridsporten har att visa upp.
Här koras helgens gigant både inom dressyr,
hoppning och körning.
FÖRMIDDAG: 9.00 - 12.05
• Ponnydressyr – SIHS PONNY KÜR by Staben
Stallströ
• Int. dressyr - TOP STARS DRESSAGE
FINAL GRAND PRIX KÜR - Nyhet! Unik
dressyrtävling där världens bästa ekipage
kommer till start. 10 startande.
• Sveriges alla Hästraser visar upp
showinslag
EFTERMIDDAG: 13.00 – 16.10
• Int. hoppning – SWEDEN GRAND PRIX by
H&M. Här avgörs vem som är helgens
gigant.
• Unghästhoppning – CHAMPION OF THE
YOUNGSTERS by Agria möter toppryttarnas
bästa 7-åringar. Superfinal.
• Int. tidshoppning – FRIENDS CHRISTMAS
SPEED JUMPING
• BEST IN SHOW - Helgens sammantaget
bästa hoppryttare koras.
KVÄLL: 17.30 – 21.45
• Inledning med Pegasus och Livgardets
dragonmusikkår
• Showtävling – STJÄRNSTAFETTEN by Metro
– Lagtävling i hoppning med kändisar och
toppryttare.
• Int. Hoppning – SWEDEN MASTERS ”Last
man standing”. Spännande utslagningsklass
med hinderhöjder upp emot 1.80.
• Show! - UKRAINIAN COSSACKS HORSE
SHOW. En halsbrytande uppvisning i trick
riding.
• Sveriges alla Hästraser visar upp olika
showinslag under kvällen.
• Körning 4-spann – FEI World Cup™ Driving.
Final. Hög stämning och kraftfull körning när
världscupen i körning avgörs.
• Show! – JF PIGNON: Frihetsdressyr med en
man och hans hästar helt utan hjälpmedel.
• JULAVSLUTNING och Tapto med Sveriges
alla Hästraser by Horses made in Sweden
och Livgardets dragonmusikkår.

Med reservation för ändringar.
*Mässan är öppen för alla med biljett till
evenemanget samma dag.

Din favorit
- vår specialitet

Ditt eget försäkringsbolag!
Sveland Djurförsäkringar är ett kundägt bolag utan
vinstintresse från ägarna; våra försäkringstagare. Det
gör att vi alltid sätter dig och ditt djurs hälsa främst.
Läs mer om oss och våra djurförsäkringar på www.sveland.se

L

UPP TIL

40%

T
RABAT

JUNIOR

Besök oss på Sweden International Horse Show så berättar vi mer om våra
förmånliga djurförsäkringar. Välkommen till monter F10!

www.sveland.se • Kundservice 0451-38 30 00
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MISSA INTE

MÄSSPADDOCKEN

Bästa hänget är vid
paddockstaketet
Av | Annika Grundberg

UNDER FREDAG EFTERMIDDAG den 25:e november utmanar

hoppryttarna och Malin Baryard Johnsson dressyrryttarna
och Kristian von Krusenstierna varandra i sina respektive
grenar.
Fyra lag, bestående av en hoppryttare och en
dressyrryttare, duellerar mot varandra i den andres gren.
Hoppryttarna rider dressyr och dressyrryttarna avlutar
med en tidshoppning. Missa inte Knock Out Mix fredag
eftermiddag den 25:e november!

SER FRAM EMOT
RYTTARAGILITYN
DEN ÅRLIGA RYTTARAGILITYN under familjematinén är

ett populärt inslag, inte minst bland ryttarna. Ryttarna
tävlar i par och med några av landets bästa agilityhundar.
Tävlingsmänniskan och sportchefen Malin Baryard
Johnsson kommer väl alltid väl förberedd och med ett
totalt fokus. Kommer hon att stå som segrare även i år?
På presskonferensen fick hon frågan om vad hon såg mest
fram emot under tävlingarna:
– De stora klasserna såklart, svarade hon. Och agilityn!
Agria bjuder i år på en rolig överraskning under tävlingarna tillsammans med sin profil Anders Bagge.

Från shettisar i fartfylld galopp till
ardennern Torsten som går medelsvår dressyr till vardags, till parkour med welsh- och connemaraponnyer - och allt där emellan. Ett
av numren som kommer att visas i
paddocken är Skandinaviens enda
godkända frieserhingst Wobke
som visas upp av 13-åriga Tilda
Johansson.
– De gör ett eget ihopsatt program till musik, berättar Tildas
mamma Lotta.
Wobkes heltidssyssla är att verka som avelshingst så det här är ett
unikt tillfälle att se honom visas upp
inför publik.

Det gäller att ha väldigt
snälla hästar
– Han gillar att visa upp sig. När
det blir musik och applåder tänder
han till, berättar Lotta.
ÄNNU MER DRESSYR

Sedan Linda Johansson och ardennern Torsten visade upp sig i
Friends Arena förra året har det
hänt en del. De har debuterat i medelsvår c och tränar vidare mot medelsvår b. Piaffen och passagen börjar

VÄLKOMMEN
ATT BESÖKA OSS
I VÅR MONTER
F:09

FOTO THERESE HÜBNER

FOTO THERESE HÜBNER

HUR BRA ÄR MALIN BARYARD
PÅ DRESSYR?

Årets paddockprogram under
Sweden International Horse
Show i Friends Arena bjuder på
ett riktigt smörgåsbord av vad
hästsporten med alla dess olika
hästraser har att erbjuda. Närheten till matvagnar gör att det blir
det självklara stället att hänga
på i pauserna mellan shopping
och tävling.

FOTO THERESE HÜBNER

falla på plats, precis som hos dressyrhästarna som tävlar inne på stora
arenan. En fantastisk prestation av
ett ekipage där Torsten köptes för
att bli en kompis att rida i skogen
med.
PARKOUR MED HÄSTAR SOM HINDER

Åkerby showgrupp är ett gäng från
Åkerby gård där man föder upp
connemara- och welshponnyer.
De kommer bland annat att visa
upp hur man kan tolka i paddock
sanden på longboard och parkour
med häst.
– Det började med några bröder
som var med i stallet och hade tråkigt och de höll på med parkour. Så
de började hoppa över hästarna för
att ha något att göra. I år är det några tjejer som gör uppvisningen, be-

rättar Johanna Sällberg på Åkerby
gård.
Parkour är ju tillräckligt svårt
bara för sig, och att dessutom blanda in hästar gör att det låter i princip
omöjligt.
– Det gäller att ha väldigt snälla
hästar, säger Johanna, och berättar att man i stallet satt ihop en
showgrupp som, förutom parkour,
även ska dansa och göra akrobatik
med hästarna.
För att få till en bra show har man
varit igång och tränat sedan i våras
och det är en fartfylld uppvisning
med mycket hjärta som publiken
kommer att få se.
– Vi vill visa upp raserna och visa
att hästarna är som familjemedlemmar och att alla kan vara med i stallet
och ha roligt - man måste inte rida.

NOVEMBER 2016

RUTINERAD ERSÄTTARE

EN NY
PEGASUS
GÖR ENTRÉ
EN AV SWEDEN INTERNATIONAL
HORSE SHOWS MESTA
MEDARBETARE, EVENEMANGETS
EGEN PEGASUS, LUSITANON
JAMBO, GICK HASTIGT BORT I
VINTRAS.
NU HAR EN ersättare utsetts och

det är en rutinerad scenartist som
galopperar ut i manegen. Quartzo, kallad Qvarre, är även han en
Lusitano, och har medverkat under många år både i Globen och I
Friends Arena.
– Qvarre älskar att göra konster,
kan skolsprång och kan också ligga
ner på kommande. Han är 19 år och
en riktig karaktär, säger ägaren Ylva
Hagander.
Qvarre kommer i år att ridas av
Josefin Allanius, 25, som också är
en rutinerad medverkare och har
växt upp med SIHS stora julshower.
Josefin har bland annat varit Rudolf
i julparaden i 10 år.

Köp dina biljetter till SIHS på:
swedenhorseshow.se

Ny upplaga!

Hästen
och skatten
Boken för dig som vill förstå redovisning,
beskattning och moms vid hästägande
och i hästverksamhet.
• Skattesystemet utifrån ett
hästverksamhetsperspektiv
• K-regelverkets tillämpning
på hästverksamhet
• Deklarationsexempel,
lathund för moms
• Rättsfallsgenomgång av
hästbeskattningsmål
Författare
Jan Kleerup
Fredrik Rosén
Pris
430 kr exkl. moms.

Läs mer och beställ på
farakademi.se/bocker
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REKOMMENDERAT

JH COLLECTION
CAVARIA TRÄNS
ETT PROV MED STORT VÄRDE
Med en maskkontroll tar du reda på om,
när och med vad du behöver avmaska.
Equippo lab hör till landets mest erfarna
laboratorier och ger dig snabb och
professionell service!
Ett maskkontroll-kit innehåller material
till provtagningen och färdigfrankerat
svarskuvert. Analyserna görs samma
dag de anländer till laboratoriet och vår
veterinär kan hjälpa dig med recept.
Kom och besök Equippo lab i monter F25
för mer info. och rådgivning. Det går även
bra att köpa maskkontroll-kit till mässpris.
www.maskkontroll.se
Pris: 150 kr/häst

FOKUS PÅ NATURLIG UPPFÖDNING
HOS MARIE HAWARD
DR SCHAETTE arbetar med effektiva
och naturliga produkter som ökar
din hästs välbefinnande i form av
näringstillskott, örter och fokus på
hästen som helhet. I år kommer
Dr Schaette att finnas på plats
på Sweden International Horse
Show.
Dr Schaettes ambassadör är den
framgångsrika halvblodsuppfödaren
Marie Haward, som förra året blev
korad till ”Årets uppfödare”, och driver en liten men förstklassig dressyravel i Smygehamn väljer att fokusera på kvalitet över kvantitet – hon är
nöjd med ett till två föl om året.

När Marie Haward kom i kontakt
med Sveriges dressyrkung Patrik
Kittel så föll han omedelbart för
hästen Deja, ett lugnt och positivt
sto som skilde sig markant från de
ganska svåra hästar han ridit tidigare.
Idag säger Patrik att han aldrig har
haft en häst som Deja.
– Det känns såklart fantastiskt att
få höra det. Hästarna som föds upp
hos mig blir lugna och harmoniska,
vilket är a och o för en dressyrhäst.
Mina hästar får helt enkelt en bra
start i livet, förklarar Marie.
www.schaette.se

Träns med engelsk nosgrimma i
italienskt läder. Svängt pannband
dekorerat med stora vita stenar. Bred
och extra mjuk formad nosgrimma.
Art. nr. 300689-10-80. Finns i svart och
mörkbrun.
www.hooks.se
Pris: 1 229 kr

ICEDOT TRYGGHETSKONCEPT
Smidig sensor som utlöser ett larm med
din GPS-position till inlagda akutkontakter
om du faller av hästen när du är ute själv.
Reagerar på stötar, rörelse och rotation. Avaktiveras inte larmet manuellt skickas ett
nödrop med din möjliga position via SMS.
ICEdot fästs smidigt på hjälmen och
kommer med USB-kabel och gratis mobil
app. Appen är den enda i sitt slag som
är godkänd av amerikanska ambulans
föreningen.
www.sjohagen.com
Pris: 1 190 kr

Laxå Pellets presenterar

Ströpellets

ett naturligtval för dig och din häst
Besök oss på
Sweden International Horse Show
i vår monter F20
och ta del av exklusiva erbudanden

Välkomna!

CRW®
IBBE ÖVERDRAGSBYXA
Smidig överdragsbyxa med bra komfort.
Vattentät med andningsfunktion. Tejpade
sömmar. Varmfodrad. Silikongrepp
vid knä och säte. Lycra vid linning
samt i benslut för bästa komfort. Två
dragkedjeförsedda fickor fram.
Art.nr. 100374-10. Finns i svart.
www.hooks.se
Pris: 549 kr

Mer tid till träning för
talangerna Maria och Romeo
”Mockning och ströhantering går fort och lättsamt med SCAs Stallpellets.
Tiden och kraften jag sparar kan jag istället lägga på vår träning.
Samtidigt kan jag erbjuda Romeo återhämtning i bra stallmiljö på
miljömärkt och skonsamt underlag. Det unnar jag honom verkligen”.

Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Foto: Pontus Lindström/Försvarsmakten

JOBBA SOM SOLDAT
Vi söker dig som vill jobba som soldat i Stockholm.
Våra soldater utbildas i att skydda huvudstaden i händelse av krig.
Hos oss arbetar du även med hedersvakt vid statsceremonier
och högvakt. Sök grundläggande soldatutbildning och bli en av oss!

Maria Haglund och Romeo är ett av de dressyrekipage
som blivit uttagna till Svenska Ridsportförbundets
ryttarutveckling, talang nivå 3.
Följ deras utveckling på Stallpellets
facebook och hemsida!

Kom och träffa oss på Sweden International Horse Show
så berättar vi mer om hur det är att jobba på Livgardets 10:e livbataljon.

jobb.forsvarsmakten.se
forsvarsmakten.se/livgardet
facebook.com/livgardet

SCA ENERGY
stallpellets.com
facebook.com/stallpellets
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Vägret för d
L

Hoppläger

Konfirmation
Familjeläger

Vi säkrar din resa
Hos oss hittar du alltid nytt och begagnat:
B-kortslastbilar l Hästtransporter l Hästlastbilar

Telefon: 021-640 07 E-post: info@torstensons.se Webb: www.torstensons.se
Besök
oss i
mässan

Grällsta ridcenter
www.grallsta.se

Gilla oss på Facebook!
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REKOMMENDERAT
NYA SERIEN K9
HYDRA KERATIN+
FRÅN K9 HORSE

HALLÅ DÄR ...
... OLA TORSTENSON, GRUNDARE OCH
ÄGARE AV TORSTENSONS, SVERIGES
STÖRSTA HÄSTTRANSPORTCENTER,
SOM I BÖRJAN AV NÄSTA ÅR OCKSÅ
FIRAR 25 ÅR I BRANSCHEN. PÅ SWEDEN
INTERNATIONAL HORSE SHOW KOMMER
DE STÄLLA UT TVÅ SPÄNNANDE
TRANSPORTLÖSNINGAR.

BESÖK
OSS I
MONTER
E25

NY HJÄLM MED INBYGGD TEKNIK
NÄR DET KOMMER till ridhjälmar är

bara det bästa gott nog för att skydda
ditt huvud. Därför följer nu Back on
Track upp sin framgångsrika hjälm
EQ2 med en unik tredje generation –
EQ3. Hjälmens funktion har förfinats
med bättre passform och ett nytt,
lättare lågfriktionslager från MIPS
som aktivt hjälper till att skydda ditt
huvud även vid sneda islag.
De vanligaste skadorna som uppstår vid fall från hästryggen är sneda
islag mot huvudet, vilket resulterar i
så kallat rotationsvåld mot hjärnan.
De flesta hjälmar på marknaden idag
testas bara för raka islag - med ett
vertikalt dropp på en horisontell yta
- och har därför en god skyddsförmåga mot de rakare islagen. Dock ser ett
fall från hästryggen annorlunda ut i
praktiken, eftersom huvudet oftast

träffar marken i en vinkel, vilket kan
orsaka svåra huvudskador.
Back on Track EQ3 har därför ett
inbyggt MIPS-system (Multi-directional Impact Protection). Den
smarta tekniken är resultatet av 19
års studier och test utförda av världsledande forskare och hjärnkirurger.
Det tunna lågfriktionslagret (MIPS)
är konstant aktiverat inuti hjälmen,
för att hela tiden kunna reducera rotationsvåldet vid en eventuell olycka.
Hjälmen är dessutom en av de lättare
som finns på marknaden idag, och
med sin moderna design kan du känna dig både snygg och säker i sadeln.
Glädjande nog kommer den i både
svart och blå, och till våren även i
brunt.
www.backontrack.com

Berätta om vad ni kommer visa upp?
– Vi har två modeller från det marknads
ledande märket Theault: en väldigt säker
stuterimodell och en nyare modell som
heter Lighteo, som lanserades 2015. Stuterimodellen har inga bommar som avskiljare utan består istället av hela väggar,
så hästen inte kan hoppa över och skada
sig. Detta gör den väldigt flexibel och perfekt för att transportera unghästar eller
ston med föl. Lighteo är en lättare modell
som inte tummar på säkerheten, och som
hittills har mottagits väl av kunderna.
Vad är era förväntningar på mässan?
– I och med att vi nu kan få in våra lastbilar och släp ordentligt, eftersom m
 ässan
hålls på en större arena, så hoppas vi såklart att vi kan nå ut till ännu fler besökare
och potentiella kunder.
Vad är ditt bästa tips till de som vill
köpa en ny hästtransport?
– Att tänka på vilka aktörer som kan
uppvisa en kontinuitet i sitt arbete. Vi på
Torstensons har klarat oss igenom alla
branschens låg- och högkonjunkturer de
senaste 25 åren.
www.torstensons.se

Serien som förbättrar
fuktbalansen i pälsen
och vårdar huden. Torktiden är snabbare,
maximalt återfuktande och ger djupare
glans, bättre slitstyrka och elasticitet. K9
Hydra har en smutsavvisande funktion
och reparerar skadad och nött päls.
Kan även användas som inpackning. K9
Leave in Balm är en extra fuktgivande
sprayconditioner som reder ut tovor på ett
mästerligt vis. Serien är utan Aloe Vera.
www.k9competition.com
Rek. pris: 495 kr
Pris på mässan: 379 kr

HOPPSCHABRAK
CT JUMPING
CAVALLERIA
TOSCANA
Cavalleria Toscana schabrak för den som
vill vara riktigt fin. Allra högsta kvalitet,
bästa passform och tidlös elegans.
Tillverkat i Italien. Finns i färgerna vitt
och navy samt storlek ponny och full.
www.aleridsport.se
Pris: 898 kr

HÅLL KONTAKTEN MED CEECOACH®
COMMUNICATION SYSTEM
Kommunikationssystemet som möjliggör
tvåvägskommunikation för upp till sex
deltagare under träning. Systemet har en
räckvidd på upp till 500 meter, och med
modern Bluetooth-teknik får du en stabil
och säker anslutning utan en mobiltelefons
nätverk. Klarar av alla sorters väder och
damm – och även vattenbesprutning.
Batteritid upp till tio timmar. Ett system från
CEECOACH® innehåller två enheter.
www.hogstaridsport.com
Pris: 2 895 kr

Kombinera elitsatsning i ridsport
med gymnasieutbildning!
Berga naturbruksgymnasium har som enda gymnasium i Stockholm nationell
idrottsutbildning ridsport (NIU). Du kan söka till grenarna dressyr, hoppning och fälttävlan. Utbildningen ger grundläggande behörighet för vidare studier.
Studieplanen innehåller 400 p specialidrott. Du kommer att få rida tre träningspass
med din häst varje vecka. Huvudtränare är Helena Persson (A-tränare och landslagsryttare i hoppning) och Jennie Larsson (B-tränare och landslagsryttare i dressyr).
Sista ansökningsdag för NIU är den 1 december 2016. Mer information hittar du på
www.bergagymnasium.se

Andra hästutbildningar
på Berga
Vi har följande profiler på våra
hästutbildningar: Häst-yrkesförberedande, Häst-studieförberedande,
Häst-djursjukvård och Häst-naturvetenskap.
För dig som inte är behörig att söka till gymnasiet
anordnar vi både Programinriktat individuellt
val (PRIV) och Yrkesintroduktion.

Berga ligger strax utanför Stockholm och är en liten
och personlig skola med cirka 110 elever och cirka 40
personal. Vi har eget ridhus samt ett 30-tal rid- och
travhästar. Vi har ett internat med ett 100-tal platser.
Du har möjlighet att stalla upp din häst i vårt elevstall.
Vi kommer att anordna ett flertal informations-och
prova på-tillfällen, se hemsidan för datum.
Om du har frågor kan du vända dig till stallchef och
hästutbildningsansvarig Åsa Lind: 08-500 66 016,
073-973 48 50, asa.lind@sll.se

UPPLEV
HÄST UTBILDNING
PÅ RIKTIGT!
www.bergagymnasium.se

SPECIALERBJUDANDEN HELA HELGEN!
MON T ER A: 0 2
www.jacoblindh.se Tel 046-261 04 00
info@jacoblindh.se

Jacob Lindh AB levererar olika typer
av hallbyggnader. Allt från maskinhallar
och ridhus till isolerade byggnader med
spännande lösningar.
Våra ridhus har blivit uppskattade av många
ryttare i Norden. Vi uppför enklare oisolerade
ridhus till kompletta ridanläggningar med
både stallbyggnader, ridhus och gödselvårdsanläggningar. Möjligheterna och variationerna
är många genom ditt val av storlek, material
du vill utforma ditt ridhus.
rejäla produkter till bästa pris.

Hängig och
trött häst?
Prova den effektivt
slemlösande rödalgen
Carrageen samt Alg-Börjes
fodertillskott med
näringsrika brunalger!

BLACK FRIDAY
1 0 – 7 0 % PÅ A L LT I M O N T E R N

TÄVLING!

Vi lottar ut ett bling/lack
Döbert kandar, svart, full,
värde 5 790 kr bland alla våra
kunder som handlar för minst
1 000 kr. Be om en lott i kassan.

S E F L E R E R B J U D A N D E N PÅ VÅ R F B - S I D A !
W E B S H O P : W W W. A L E R I D S P O R T. S E

Stort sortiment av foder och tillbehör till häst & stall,
hund, kanin, katt, höns & gnagare.

15%
rabatt

på häst- & stalltillbehör*
Gäller tom 31/12-16

Läs mer om våra produkter på www.alg-borje.se

026-13 35 20
info@alg-borje.se
www.alg-borje.se

Hantverkarvägen 42, Handen • www.foderboden.se • 08-741 07 06
*Gäller ej foder & strö. Klipp ut eller fotografera annonsen och
ta med till butiken. Erbjudandet gäller ett köp per hushåll.
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FÖRETAGET BAKOM VINNARTÄCKENA

Framtidens
textilindustri
är här
SJÖHAGEN WEAR FÖRSER I ÅR ALLA VINNARNA I SWEDEN
INTERNATIONAL HORSE SHOW MED UNIKA, FÖRSTKLASSIGA
VINNARTÄCKEN. HÄR BERÄTTAR FÖRETAGETS VD LARS-GÖRAN
FRÖJD OM DE HÖGA KRAVEN PÅ KVALITET, HÅLLBARHET OCH HUR DE
KOMMER BIDRA TILL ATT DIGITALISERA TEXTILBRANSCHEN.
Av | Frida Leijonborg
Hur ser samarbetet med Sweden
International Horse Show ut i år?
– Vi gör vinnartäckena till 60
klasser. Som med alla andra täcken
vi gör så är de unika, och i det här
fallet kommer täckena inte ens gå
att köpa utan det är bara vinnarna
som kommer få dem. De kommer
alltså att få ett riktigt högt samlarvärde om några år, så att säga,
poängterar Lars-Göran Fröjd med
glimten i ögat.
Varje vinnartäcke är sytt med
stor omsorg och allt från design till
det lyxiga tyget och tråden är noga
utvalt och uppsytt på den egna

fabriken. Lars-Göran förklarar att
den lokala produktionen i den egna
sömnadsateljén utgör en stor styrka
eftersom de mindre produktupplagorna innebär dels en högre kvalitet, men även att man kan ställa
högre krav på miljöcertifiering och
hållbarhet genom hela produktionskedjan – alla tyger som används på
Sjöhagen Wear är godkända enligt
OEKO-TEX.
SMARTA TEXTILIER OCH
ANALYSMETODER BANAR VÄG

Att digitalisera hela eller delar av
sin verksamhet är idag snarare regel

än undantag, vilket även gäller textilindustrin. Och även om termen
visserligen fortfarande befinner sig
på ett avancerat utvecklingsstadie,
så har ”wearable technologies” blivit något som många stora namn
inom textildesign har börjat tillämpa i sitt sortiment – och vi har fått
se allt ifrån jackor med solceller till
träningskläder som mäter puls och
andning. Lars-Göran förklarar att
även Sjöhagen Wear arbetar aktivt
med att väva in teknik i sina textilier:
– Smarta textilier, alltså textilier
och utrustning med inbyggd tekno-

VRETA YRKESHÖGSKOLA

logi, kommer mer och mer, berättar
Lars-Göran. Hela teknikindustrin
håller just nu på att e xperimentera

Smarta textilier,
alltså textilier och
utrustning med inbyggd
teknologi, kommer mer
och mer
med sensorer som reagerar på bland
annat rörelse, temperatur och stö-

tar, och mycket av det tror vi kommer att implementeras ännu mer
i kläder och olika textilprodukter.
Personligen tycker jag det är fantastiskt – det är nog ingen omöjlighet att inom en snar framtid göra
spårbara hästtäcken som mäter
temperatur och hastighet, berättar
Lars-Göran. Eftersom vi dessutom har en så pass hög kapacitet för
att hålla vår produktion lokal här i
Sverige så blir vi dessutom intressanta som samarbetspartners inom
design, utveckling och sömnadsuppdrag utöver de vi har inom hästoch hundindustrin.

Ny komvuxutbildning på
Vretagymnasiet inom hästhållning!
Vill du arbeta med hästar, avlägga yrkesprov till
Diplomerad Hästskötare, eller studera vidare inom häst?
• Utbildningen omfattar 900 poäng och ger dig grundläggande praktiska
och teoretiska kunskaper inom främst ridning, trav och hästkunskap.

• Utbildningen är i huvudsak skolförlagd mellan vecka 34-46 och 2-24.
• Vecka 47-51 innehåller praktik på ett företag.

ERBJUDER YH-YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING
– INOM RIDNING

KURSSTART: 2017-08-21
SISTA ANSÖKNINGSDAG: 2017-05-15

Inriktning på hästföretagande och Svensk Ridlärare nivå I och II.
Utbildningen är skolförlagd på sommaren,
LIA och distansförlagt på vinterhalvåret.
Hos oss på Vreta Yrkeshögskola får du bra möjlighet till arbete, mellan
80-100% inom hästnäringen, varav många på sina LIA-platser.

SISTA ANSÖKAN DEN 1 MARS 2017
Intresserad? Läs mer på: www.nbg.nu, ring oss på 013- 201076
eller maila på vretagymnasiet@nbg.nu

Skolan ligger 10 km utanför Linköping, i Vreta Kloster.
Mer information och ansökningshandlingar hittar du på: www.nbg.nu
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MISSA INTE

Hästar av alla
sorter kommer
till Friends Arena
Av | Annika Grundberg
Precis som förra året fylls mässområdet av hästraser. Många av de
hästraser som finns representerade i svenska avelsförbund kommer
att finnas på plats i Friends Arena. I
år tar rashästarna större plats inne
i stora arenan. Dessutom får funktionärerna hjälp av ett par nord
svenskar att forsla hindermaterialet in och ut mellan klasserna.
– Rashästarna tar större plats inne
på arenan i år, berättar Petra Alm på
Svenska Hästavelsförbundet.
– I år får vi större utrymme och
Owe Sandström har lagt specialbeställningar hos de rasföreningar
som varit med inne på stora arenan under flera år. Det blir fler små
nummer inne på stora arenan regisserade av honom, berättar Petra.
Precis som tidigare år finns alla
rashästar inne på mässområdet där
besökarna kan se hästarna och prata
med rasföreningarnas representanter.
– Alla hästraser som är medlemmar
i Svenska Hästavelsförbundet finns på
plats på mässan i Friends Arena.

JULPYNTAD STALLBACKE

En nyhet för i år är att Granngården
sponsrar stallbacken som kläs i julskrud.
– Det blir som en riktig stallbacke
som byggs upp på mässan och som
julpyntas. Det ska kännas som att gå
på stallbacken med riktig julkänsla,
berättar Petra.
Och precis som vanligt visar
samtliga raser upp sig i paddocken
med olika program.
Vid den traditionsenliga julavslutningen kommer det i år att vara
fler än 20 raser representerade och
många av ekipagen är med i uppvisningen för tredje året.
ROMARSPANN OCH 		
ARDENNERN TORSTEN

Bland uppvisningarna inne i den
stora arenan kan nämnas romarspann med Peter Gerborns
team från Nossebro, ett spann som
består av nordsvenska hingstar. Ardennern Torsten är på plats och i ett
nummer samsas shire och shetland
på arenan.

– Det blir en blandning av gammalt och nytt, säger Petra Alm.
Ardennern Torsten köptes in
för att användas som körhäst men
visade sig ha talang för dressyr. I
dag tävlar Torsten och matte Linda
Nilsson medelsvår dressyr och det
stoppar inte där.
– Torsten har absolut inte
nått sin maxgräns utan det finns
mycket mer kapacitet i honom
att plocka fram. Vi håller i
dagsläget på att träna passage
och introducera seriebyten och
Torsten älskar det, skriver Linda
i en presentation av sig och sin
älskade häst.

Det ska kännas
som att gå på
stallbacken med riktig
julkänsla
UTMÄRKT TILLFÄLLE FÖR DEN
SOM GÅR I HÄSTKÖPARTANKAR

Att samla alla raser på det sättet
som man gör under Sweden
International Horse Show i
Friends Arena är unikt. För den
som går i hästköpartankar är det
ett fantastiskt tillfälle att kunna
få möta alla hästraser. Kanske blir
det ett möte med hästrasen med
stort H? Åk till Friends Arena och
prova.

Romarspannet, fyra avelsgodkända nordsvenska hingstar. FOTO BENGT ERIK JOHANSSON

Royal Edition
20-årsNew
jubileum

Foto: Villa Andromeda, Royal edition

Hej, mitt namn är Pål Ross!
Jag har sedan 1996 skapat unika, livsbejakande livsrum i en design och kvalité som belönats med ett flertal fina priser och utmärkelser.
Mitt mål har dock alltid varit att leverera och överträffa mina beställares önskemål och förväntningar. Oavsett om det gäller en helt ny
bostad, en förädling av nuvarande plats eller en mer offentlig miljö.
Nu senast har Ross som första svenska arkitektkontor erhållit rätten att Svanenmärka våra projekt.
Ytterligare ett steg för mig att säkra er bästa investering någonsin!

I år är det Ross 20 års jubileum och det vill jag fira med att bjuda dig på årets viktigaste samtal.
Det om ditt nya livsrum!
Boka din tid redan idag på 08 84 84 82 eller ross@ross.se.
Varmt Välkommen!

Awarded Sweden's most beautiful villa of 2009
Awarded best newbuilding in Jämtland in 2010
Gold winner at European Property Award 2013
Svanen Nordic Ecolabelling Licence
2015
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STJÄRNHOPPNINGEN

Dogge i
full galopp
MÅNGSYSSLAREN DOGGE DOGGELITO ÄR EN AV DE KÄNDISAR SOM
ÄR MED I ÅRETS STARTFÄLT AV STJÄRNHOPPNINGEN I SVT. HAN OCH
DE ANDRA STJÄRNORNA HAR SEDAN I VÅRAS LEGAT I HÅRDTRÄNING
FÖR ATT LÄRA SIG ATT RIDA, OCH FRAMFÖR ALLT HOPPA. SNART ÄR
DET DAGS FÖR EN RAFFLANDE FINAL I FRIENDS ARENA.
Text | Annika Grundberg

Foto | Janne Danielsson/SVT

– JAG TYCKER ATT det här är fantas-

tiskt kul. Jag älskar djur och är en
riktig djurvän, säger Dogge som den
senaste tiden har spenderat nästan
all tid i sadeln.
– Jag har ridit varje dag i två
månader. Jag vill ju göra en bra
prestation. Det gäller att vara
väl förberedd, som matteläraren
brukade säga, säger Dogge med ett
skratt.
Hans partner i Stjärnhoppningen
är skimmeln Oscar och de två trivs
ihop.
– Jag känner mig trygg med
Oscar. Det går jättebra och känns
tryggt, säkert och kul.

KAN BLI EN FORTSÄTTNING

När vi når Dogge är han precis på
väg hem från stallet efter ännu ett
träningspass. Det har varit en intensiv tid och huruvida det blir en
fortsatt ryttarkarriär vet inte han än.
– Jag får se vad som händer, det
har varit mycket ridning nu så jag
tror jag behöver ett break. Men jag
skulle vilja testa fälttävlan, att få
hoppa hinder ute i naturen.
SVÅRT ATT FÅ TILL
KOMMUNIKATIONEN

Den största utmaningen har varit att
få till kommunikationen med hästen,
tycker Dogge.

– Det svåra är att rida rätt, att man
håller tyglarna rätt och får hästen
att gå dit man vill. Helt enkelt att få
till kommunikationen med hästen,
säger han.

All rädsla och
osäkerhet är borta
och självförtroendet är på
topp
Men det går allt bättre, och nu
känner Dogge att han och Oscar
definitivt är på rätt väg.

– All rädsla och osäkerhet är
orta och självförtroendet är på
b
topp.
ÄLSKAR ALL SPORT

För Dogge var det inte så svårt att
tagga till inför utmaningen att tävla i
Friends Arena.
– Jag har alltid älskat sport, och
att rida är ju en sport, även om det
är nytt för mig.
Att stå på scenen och prestera
inför publik är han van vid om än
i lite andra sammanhang. Publiken och arenan i sig är inget som
skrämmer.
– Det är en ny scen och en ny are-

Varma
kläder för
alla
hittar du
hos oss.

499:-

Vi kan
ridsport!

na och jag presterar tillsammans
med någon annan den här gången tillsammans med min tävlingspartner Oscar.

art.1010

Vi på Hogsta Ridsport har lång erfarenhet av
ridsport på högsta nivå och är experter på
individuell utpassning. Hos oss får du hjälp
med stövlar, hjälmar, bett och fodertillskott
som matchar just dina specifika behov.

Hur kommer det att gå då?
– Jag red en bana på åtta hinder
häromdagen. Vi red den två gånger
och vi var felfria båda gångerna. Så
har jag en bra dag och Oscar en bra
dag så kan det gå vägen. Vi är ett bra
team tillsammans, säger allkonstnären Dogge, innan vi lägger på och
han hastar vidare med sitt hektiska
liv.
– Det är full rulle att vara Dogge,
säger han med ett skratt.

599:art.1074

Hos oss kan du sätta
din personliga prägel
på stövlar, hjälmar
och flera andra
produkter genom att
göra din egen design

665:-

295:-

art.1002

art.1331

Königs ✴ Petrie ✴ DeNiro ✴ Cavallo ✴ Uvex ✴ Kask ✴ Samshield ✴ OneK ✴ Charles Owen ✴ KEP

495:art.7084

845:art.7011

Vi firar
Black Friday!
Den 25:e november
får du 200 kr rabatt
på valfria ridbyxor
när du uppger
koden: Black Friday

Återköpsrabatt
Beställ produkter
i vår monter på
Friends arena och få
en rabattkupong att
använda i butiken
eller webbshopen

En tidig
julklapp!

Signa upp dig på
vårt nyhetsbrev och
var med och tävla i
utlottningen om fina
julklappar

399:art.1318

Vi ses på Friends arena den 24-27 november!

hogstaridsport.com
Hogsta Ridsport

178 93 Drottningholm

Tel: 08-759 05 07

325:art.7010

Besök vår populära
monter på
SHIS
24-27 november

-allt för hästar och hästfolk !

hogstaridsport@gmail.com

Hästsportsvaruhus
Tingsryd●Kungsbacka●Upplands Bro●Malmö

webshop.borjes-tingsryd.se

www.volkswagenstockholm.se

Volkswagen presenterar nya Tiguan: Idéer på väg.

”Fullständigt
överlägsen”
Citatet kommer från Auto Motor & Sport där nya Tiguan fick högst totalbetyg.
Även i andra tester hyllas den för bland annat köregenskaperna, utrymmet för
passagerare och bagage,ekonomin och inte minst den generösa säkerhetsutrustningen. Vill du själv uppleva en bil ”utan några svagheter”*?
Då är du välkommen att provköra nya Tiguan hos oss.

Pris från 289 900 kr.
Nya innovativa Tiguan är standardutrustad med bland annat 4MOTION fyrhjulsdrift, 3-zons klimatanläggning, adaptiv farthållare och autobroms, Lane Assist körfilassistent, App-Connect mobiltelefonanslutning,
8” färgskärm, trötthetsvarnare, 17" lättmetallfälgar och ett bagageutrymme på 615 liter. Tiguan GT har dessutom full LED-strålkastare, Active Info Display digitala instrumenttavlor, 18" lättmetallfälgar, DSG automatlåda.

Bränsleförbrukning blandad körning från 5,7 l/100 km, CO2-utsläpp från 149 g/km. Miljöklass Euro 6. Bilen på bilden är extrautrustad. *Citat från Teknikens Världs test av 22 st. SUV:ar i nr 18, 2016. Rubriken är ett citat
från ett test mot sex konkurrenter i Auto Motor & Sport nr 12, 2016. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

Volkswagen Stockholm
Anläggningar: Bromma - Hammarby Sjöstad - Kista - Smista - Södertälje - Täby
Infra City Begagnatcenter - Östermalm (enbart service). Telefon 08-503 332 00.

VI STÖDJER BRIS.
Öppet: Mån-Fre 09.00-18.00.
Lör - Sön 11.00-16.00.

Volkswagen Stockholm

