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RIDSPORT. ”Det är det största jag har varit med om”
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Filip Ågren stod för
karriärens hittills största placering när
han blev tvåa i Göteborg horse show där
världseliten deltog. FOTO: JENNY JOHANSSON

Stor succé för Ågren
– besegrade sina idoler
SUCCÈ. Ryttartalangen Filip Ågren
stod för en makalös bedrift i helgen.
Den 21-årige värmlänningen besegrade såväl OS-medaljörer som Europamästare och Jerringprisvinnare när
han blev tvåa i Göteborg horse show.
– Det är otroligt häftigt, säger han.
Filip Ågren kvalade sig in till
den högt aktade tävlingen i
Scandinavium via Lövsta future challenge – där landets
fem bästa U25-ryttare sett
över tre deltävlingar fick en
biljett.

Väl på Göteborg horse
show imponerade Filip
Ågren stort. I synnerhet under tävlingens sista dag då
han blev tvåa i 1,45-hoppningen.
– Det är det största jag har

varit med om. Det var flera
tusen på läktaren, säger
värmlänningen som aldrig
tidigare medverkat i en tävling med femstjärnig internationell status.
Startfältet höll absolut
världsklass där Peder Fredricson liksom Rolf-Göran
Bengtsson, Malin BaryardJohnsson och Henrik von
Eckermann ingick.
– Första dagen var jag alldeles ”starstrucked”. Man
ser ju upp till jättemånga
av dem och det var otroligt
häftigt att få tävla mot dem.
Henrik von Eckermann
tycker jag kanske är en av de

bästa ryttarna i världen för
tillfället.
Filip Ågren blev tillsammans med hästen Cardina
tvåa efter en felfri runda på
tiden 58,06 – sju hundradelar från guldet som erövrades av landsmaninnan Irma
Karlsson. och tre blev Lorenzon de Luca från Italien.
– Jag hade en bra känsla
redan på framhoppningen.
Sedan hade jag ett ganska
sent startnummer så jag visste ungefär hur fort jag behövde rida.
Bragdguld- liksom Jerringprisvinnaren Peder Fredricson blev fyra och var en

av många som imponerades
av den unge värmlänningen.
– Efter tävlingen gratulerade han så mycket och sa
att han tyckte att det var bra
gjort.
Trots att placeringen var
en av karriärens absolut
största tonar Ågren ner omfattningen av den.
– Vi tävlade inte mot de
bästa hästarna i världen. De
hoppade under världscupstävlingen lite senare.
Söndagens framträdande
var hans tredje under veckans Göteborg horse show.
Under de två första hoppningarna blev det dock ingen

framskjuten placering efter
ett respektive två nedslag.
– Cardina var väldigt
spänd första dagarna men
det blev bättre och bättre
och i dag (söndag) slappnade
hon av och visade sig från sin
bästa sida.

Kim Frandsen
054-19 96 63
Fotnot: Värmländskan
Emma Haag, 17, tävlade
också under Göteborg
horse show. Hon slutade
på 13:e plats i 1,30-hoppningen och blev 12:a i
1,35.

