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Nyanlända och etablerade tjejer går på
Gothenburg Horse Show tillsammans
genom projektet Min Nya Vän
Den 21-26 februari är det dags för årets Gothenburg Horse Show på
Scandinavium i Göteborg. Genom projektet ”Min Nya Vän” besöker 30
unga tjejer Gothenburg Horse Show och stiftar samtidigt nya bekantskaper.
Min Nya Vän, som SJ AB och IM Individuell Människohjälp står bakom, skapar
mötesplatser för nyanlända och etablerade svenskar genom ett gemensamt
intresse. Tjejerna kommer bland annat att få se på tävlingar, gå guidad tur
”bakom kulisserna”, träffa tävlingsryttarna Douglas Lindelöw och Karin

Martinsen, umgås och äta en god middag tillsammans.
I år är andra året som tjejer mellan 15 och 25 år erbjuds att gå på Gothenburg
Horse Show tillsammans genom Min Nya Vän-projektet. Projektet vill vidga
perspektiv, bryta fördomar och minska språkbarriärer.
– Vi på SJ tycker att det är viktigt att skapa möten mellan människor. Vi tror
att det underlättar att människor träffas genom ett gemensamt intresse för
att mötet ska bli givande och avslappnat. Genom vårt samarbete med
Gothenburg Horse Show har vi möjlighet att skapa en bra mötesplats för
unga tjejer med olika bakgrund som delar hästintresset, säger Krister
Svensson, chef för samarbeten på SJ.
De cirka 30 tjejerna som träffas har ett gemensamt intresse för hästar eller är
intresserade av att lära sig mer. De nyanlända tjejerna har bott i Sverige i
alltifrån ett halvår upp till några år. De flesta av de etablerade tjejerna
studerar på Kungsbacka ridgymnasium eller är aktiva i Askims ridklubb. Några
är också volontärer via IM Individuell Människohjälp som även håller i mycket
av det praktiska kring träffen. Det här är den sjunde Min Nya Vän-aktiviteten
som anordnas. Förutom på Gothenburg Horse Show 2016, har möten ägt rum
på Göteborg Film Festival, basketmatcher och Stockholm Film Festival.
– IMs arbete i Sverige handlar om att främja ömsesidig integration och vi är
väldigt glada över samarbetet med SJ. Vår verksamhet erbjuder kontaktytor
för människor som vanligtvis inte träffas och genom Min Nya Vän får ännu
fler möjlighet att mötas, säger Martin Nihlgård, chef för IM Individuell
Människohjälps Sverigeverksamhet.
Tjejerna kommer att besöka Gothenburg Horse Show onsdagen den 22
februari. Programmet består bland annat av att se Krafft Young Rider Cup och
gymkhana, en guidad rundtur i stallarna och ”bakom kulisserna” samt att få
en pratstund med tävlingsryttarna Karin Martinsen och Douglas Lindelöw. De
kommer även att få träffa den uppskattade föreläsaren Johanna Lassnack,
grundare till ”Ryttarinspiration”.
– Vi hälsar Min Nya Vän-projektet varmt välkomna tillbaka till Gothenburg
Horse Show. Vi ser detta som ett bra sätt för oss att bidra till att introducera
människor med olika bakgrund till hästsporten och de fantastiska upplevelser
den erbjuder, säger Tomas Torgersen, tävlingsledare på Gothenburg Horse
Show.
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Gothenburg Horse Show är ett årligen återkommande evenemang i Göteborg
och en av världens tre största inomhustävlingar för ridsport. Sedan starten
våren 1977 har över 2,5 miljoner hästälskare besökt evenemanget. Det är ett
samarrangemang mellan Got Event och Svenska Ridsportförbundet
tillsammans med Internationella Ridsportförbundet, FEI.
2017 års tävlingar genomförs mellan den 21 - 26 februari.
www.gothenburghorseshow.com
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