Angelica Augustsson Zanotelli i Oslo för några veckor sedan. Nu kommer hon till Friends Arena. Foto: Roland Thunholm
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Trio kompletterar svenska hopptruppen
Nu har förbundskapten Henrik Ankarcrona kompletterat sin hoppryttartrupp
till Sweden International Horse på Friends Arena.
De tre ryttarna som ansluter är Angelica Augustsson Zanotelli, Douglas
Lindelöw och Alexander Zetterman.
– Det är spännande namn som har gjort fina resultat senaste tiden, säger
förbundskapten Henrik Ankarcrona.
– Jag tror mycket på alla tre inför kommande säsong.
Angelica hade en lysande karriär inte minst med Mic Mac du Tillard, som hon

vann en världscupomgång med i Göteborg på Scandinavium. Hon var med
och red hem en bronsmedalj i lag vid EM i Herning, Danmark 2013.
Nu efter att ha bildat familj är hon tillbaka på toppen.
I Oslo under Longines FEI Jumping World Cup hade hon med sig två hästar
och var felfri nästan rakt igenom tävlingarna.
– Numera driver vi egen anläggning och jag jobbar mycket som tränare, sa
hon i Oslo.
Hon är gift med framgångsrika brasilianska ryttaren Marlon Modolo Zanotelli.

Douglas Lindelöw har gjort fina resultat med Cheldon och Casquo Blue på
högsta nivå. Ett tidsfel i världscupen i Oslo och ett nedslag i Lyon, Frankrike
visar på en form som bara blir bättre och bättre.
Alexander Zetterman har ridit på högsta nivå internationellt utan att riktigt
sätta avtryck i Sverige.
Han var utropstecknet vid VM Caen 2014.
Nu är han tillbaka med fina hästar.
Han gjorde fina resultat i Liége, Belgien med Lucky Lisa. Han kommer säkert
att bjuda publiken i Friends på många fina ritter.
Den svenska hopptruppen:
Angelica Augustsson Zanotelli
Malin Baryard Johnsson
Henrik von Eckermann
Peder Fredricson
Stephanie Holmén
Fredrik Jönsson
Douglas Lindelöw
Evelina Tovek
Alexander Zetterman
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