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Kristin Kaspersen och Per Skoglund leder
Hästgalan 2020
På fredag, den 7 februari, hyllas travets bästa 2019 på Hästgalan.
Festligheterna leds av tv-profilerna Kristin Kaspersen och Per Skoglund och
sänds på atg.se.
- Jag är otroligt stolt att få leda Hästgalan tillsammans med Per för andra året
i rad. Jag älskar att få hylla stora prestationer bland både två- och fyrfotingar,
säger Kristin Kaspersen.
- Så himla roligt att göra galan med Kristin igen och som alltid är det ett nöje
att få vara med när fjolårets bästa prestationer prisas, säger Per Skoglund.

Hästgalan presenteras av ATG och hålls på Stockholm Waterfront. 450
inbjudna gäster kommer vara på plats för att hylla de bästa hästarna och
människorna bakom framgångarna. Även de som inte är inbjudna kan hänga
med under kvällen. Hästgalan sänds på atg.se med start cirka 19.15.
Alla kan vara med och påverka vem som får kvällens stora pris ”Årets Häst”.
Det går att rösta fram till 21.00 på fredag den 7 februari och de nominerade
är Activated, Attraverisamo, Propulsion och Readly Express.
Rösta, läs mer om årets nominerade och tidigare vinnare på
www.aretshast.se.
Årets Häst är ett av många priser som delas ut under kvällen. Årets Kusk,
Årets Tränare, Årets Fyraåring och Årets Kallblod är ytterligare fyra av de tio
kategorier där vinnare ska prisas. Utöver det delas flera specialpriser ut, bland
annat har två nya hederspriser instiftats av ATG för att lyfta fram personer
som bidrar till att sätta hästen i centrum. Det handlar om personer som
berikat ridsporten respektive galoppsporten och därmed även svensk
hästnäring.
Sedan tidigare delar Svensk Travsport och ATG, vid valda tillfällen, ut
Travets Hedersambassadör i samma anda.

AB Trav och Galopp (ATG) ägs till 100 procent av trav- och galoppsporten. Vi
erbjuder spännande spelupplevelser, på ett schysst och smidigt sätt hos drygt
2 000 butiker, i digitala plattformar samt på 36 trav- och galoppbanor runt
om i landet. Koncernen hade en nettoomsättning 2018 på 4,2 miljarder
kronor. ATG tryggar via spelet på hästar, sport och casino den svenska travoch galoppsportens långsiktiga förutsättningar. Hela vårt överskott (2,1
miljarder kronor 2018) går tillbaka till hästsporten. Läs mer: https://omatg.se/
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