Hugo Wihlmark och Chamie
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Ett ord med Hugo Wihlmark innan finalen
av Young Riders
Nere i stallarna förbereder sig Hugo Wihlmark för finalomgången av Young
Riders.
- Att hålla fast vid de vanliga morgonrutinerna hjälper mig att hålla
tävlingsnerverna i schack, berättar han. Det första jag har gjort nu på
morgonen är att fodra och göra i ordning boxen. Om klassen startar senare
under dagen brukar jag passa på att jogga med Chamie en stund också.

Alla ryttare vet att nervositet kan vara förrädiskt - det är lätt att oron sprider
sig till hästen.
- Jag är noga med att djupandas, det hjälper mig att slappna av. Sen brukar
jag skoja med mina kompisar på framridningen, att skratta hjälper också mot
anspänningen!
Varje tävlingsryttare måste lära sig att hantera en eventuell förlust.
- Hur hårt jag tar en motgång beror på tävlingens nivå - men det handlar om
att bryta ihop och komma igen!
Det är andra gången som Hugo deltar i Gothenburg Horse Show. Han passar
på att lära av de internationella toppryttarna.
- Att vara med här är fantastiskt - något av det roligaste man kan göra! Jag
brukar studera de stora tävlingsryttarna. Under framhoppningen väljer jag ut
ett par ekipage som jag följer lite närmare. Sen går jag gärna banan i de
största klasserna, för då kan jag se sen hur de lösningar ryttarna väljer
fungerar under själva tävlingen.
Hugos sto Chamie ser däremot inte ut att lida av några tävlingsnerver. Hon
står lugn och avspänd i sin box, möjligen lite morgonsur.
- Hon är ett typiskt sto! Jag måste låta henne få bestämma lite ibland - eller
åtminstone få henne att tro att hon får bestämma, skrattar Hugo.

Gothenburg Horse Show är en av världens ledande inomhustävlingar i
ridsport och är ett evenemang som återkommer årligen. Sedan starten våren
1977 har över 3 miljoner hästälskare besökt evenemanget. Tävlingarna
arrangeras av Got Event AB på uppdrag av FEI, det internationella
ridsportförbundet, samt Svenska Ridsportförbundet. Vi samarbetar även med
hästsportmässan EuroHorse i Svenska Mässan.
2021 års tävlingar genomförs 31 mars-4 april.
www.gothenburghorseshow.com

