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Sverigeponnyn –
landets nya ponnycup!
Som alltid leder Gothenburg Horse Show utvecklingen av ridsporten genom nya,
kraftfulla initiativ. Nu utökar Gothenburg Horse Show och Svenska
Ridsportförbundet sin satsning på ponnyhoppningen genom ett helt nytt
koncept- Sverige-ponnyn.

I vinter lanseras Sverigeponnyn (en utveckling av den tidigare ”GP-Ponnyn”).
Tävlingen kommer att vara en rikstäckande serie i ponnyhoppning med final
i Scandinavium under Gothenburg Horse Show 21–26 februari.
– Vi ser fram emot att ge de största framtidshoppen i landet en möjlighet
att tävla i den underbara atmosfären som bara Scandinavium kan erbjuda,
säger Tomas Torgersen, tävlingsledare för Gothenburg Horse Show.
Tävlingen genomförs med sex kval i de ridsportregioner som finns i landet
– Umeå, Sundsvall, Södertälje, Kalmar, Borås och Helsingborg. Kvalen rids
med så kallad inverkansbedömning, där ryttarens och ponnyns samspel
bedöms av en internationellt rutinerad domarkår. Tävlingen är öppen för
kategori C-ponnyer och rids i svårighetsgraden Lätt B.
– För svensk ponnysport är den nya serien ett stort steg framåt, både när
det gäller att ge ryttarna en underbar upplevelse och när det gäller att höja
kvaliteten på ridningen hos våra stora framtidshopp, säger Robert Solin,
nationell samordnare för ponnysporten hos Svenska Ridsportförbundet.
Fem ekipage från varje kvalplats går vidare till Scandinavium. Där rids först
en semifinal onsdag 23 februari, totalt 30 ekipage. Av dessa går de tio bästa
vidare till den stora finalen på bästa publiktid lördag 25 februari.
– En sak vet vi säkert: de som får rida Sverigeponnyn i Scandinavium får
med sig ett minne för livet, säger Tomas Torgersen.
Sverigeponnyn 2017, kvalplatser:
Vecka 1: Helsingborgs FK
Vecka 4: Umeå RF, Södertälje RK
Vecka 5: Borås FK
Vecka 6: Sundsvalls RK, Kalmar HK
Vill du veta mer:
Kontaktperson Gothenburg Horse Show:
Tomas Torgersen, tävlingsledare, 076-196 83 23
Kontaktperson Svenska Ridsportförbundet:
Robert Solin, 0220-456 14, robert.solin@ridsport.se

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. Det är ett
samarrangemang mellan Got Event och Svenska Ridsportförbundet
tillsammans med Internationella Ridsportförbundet, FEI.
2021 års tävlingar genomförs 31 mars-4 april.
www.gothenburghorseshow.com

