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Sverige laddar för Aachen
I mitten av juli kommer Sverige och svensk ridsport på bred front till den
tyska stortävlingen i Aachen. Sverige är partnerland till CHIO Aachen, en av
världens äldsta och största ridsportevenemang. Stor invigning, kungligt
beskydd och besök av ABBA The Museum finns på programmet.
Sverige kommer på bred front för att göra ett rejält avtryck på den tyska
tävlingsplatsen och för att presentera svensk ridsport, den svenska hästen
och svensk kultur och hästnäring.
H.M. Drottning Silvia kommer att övervara invigningen den 12 juli och är
beskyddare av den svenska delegationen som växer för varje dag. Att vara

partnerland innebär att Sverige syns på tävlingsplatsen och
utställningsområdet, i staden Aachen och inte minst i invigningsprogrammet
som direktsänds i tysk TV.
Planerna för hur invigningen med svensk touch ska se ut börjar ta form.
Det blir i mångt och mycket en rad av premiärer. Det är bland annat första
gången en svensk kunglighet officiellt gästar Aachen, det är första gången
ABBA The Museum finns med utanför Sverige och det är första gången svensk
travsport med deltagare från Wången tar plats på evenemanget.
- Vi är väldigt stolta över att H.M. Drottning Silvia har förtroende för vårt
partnerskap med CHIO Aachen och att så många spännande
samarbetspartners vill göra oss sällskap till Tyskland, säger Ulf Brömster,
ordförande i Svenska Ridsportförbundet.
För att få riktig stuns i invigningen är Owe Sandström och Lars "Lalla" Nilsson
engagerade som kreatörer och regissörer. Duon ligger bland annat bakom
invigningen och matinén på Sweden International Horse Show, och Owe
Sandström har en blandad bakgrund bland annat som designer av ABBAs
scenkläder.
- Vi vill inte avslöja för mycket nu, men det kommer att bli en invigning med
många hästar och byggs upp som en resa genom Sveriges och Tysklands
gemensamma historia, säger Owe Sandström.
Och det blir flera inslag av svensk kultur med Dalahästar, barnbokshjältar och
det svenska musikundret.
Wången kommer att delta med sin unika travkadrilj. Det är första gången
hittills som svensk travsport tar plats på evenemanget. Wången deltar i
invigningsceremonin och i ett flertal shower under evenemanget.
– Jag har tvingats nypa mig i armen många gånger för att förstå att detta är
sant. Jag är otroligt glad och stolt över att vi får förtroendet. Det betyder
mycket för Wången och jag vill hävda att det också betyder mycket för
travsporten att synas i de här sammanhangen, säger Jan Halberg, sportchef på
Wången.

Sverige som partnerland syns inte bara inne på arenan, det blir en Swedish
Village på utställarområdet.
ABBA The Museum är partner till det svenska projektet och kommer för första
gången att finnas med på ett evenemang utanför Sveriges gränser.
Frank Kempermann, show director för CHIO Aachen välkomnar Sverige som
partnerland.
- Vårt partnerland skapar alltid en speciell atmosfär under tävlingarna och
Sverige har mycket att erbjuda, både sportsligt och som turistland, säger han.
Deltagandet i Aachen ger också EM 2017-organisationen i Göteborg en
möjlighet att bjuda hela Europa till mästerskapet nästa år.
Svenska Ridsportförbundet är stolta över att ha förfrågan att vara partnerland
till vad som är världens största ridsportevenemang, CHIO Aachen, med en
lång och händelserik historia bakom sig.
Med i planeringen av Sveriges deltagande i Aachen finns svenska
ambassaden i Berlin, Visit Sweden, Business Sweden och Svenska
Handelskammaren i Tyskland.
Svenska ryttare har tävlat i Aachen sedan starten och 1929 vann det svenska
hopplandslaget nationstävlingen och både 1928 och 1929 blev det svensk
seger i Aachens Grand Prix med löjtnant Hallberg. Sedan har de svenska
segrarna väntat på sig och kom i dressyren med Jan Brink och Tinne
Vilhelmson Silfvén som båda vunnit Aachens stora dressyrklass, och Ulla
Håkanson som vann Aachens Grand Prix på 1970-talet. Framgångsrikaste
svensk i CHIO Aachen är fyrspannskusken Tomas Eriksson som vunnit här fyra
gånger.
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