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RIDSPORT. Lövsta Future Challenge Dressage

Hjärpe inför stora finalen
roligt att vi lyckades, säger
hon.
Noterbart är att 30 ekipage slogs om platserna i
unga hästar-kategorin och
att Hjärpe och Cerina E, som
endast deltog i tre deltävlingar, är relativt gröna inom
dressyren.
– Jag köpte henne för fälttävlan och det är det jag har
hållit på mest med. Men jag
märkte att hon hade lätt för
dressyren så därför gick jag
över helt, säger Hjärpe och
berättar att de sadlade om
för drygt fem år sedan.
Trots att meritlistan innehåller tre förstaplatser i Thu-

le cup (senare Opel cup) och
en Grand Prix-seger rankas
finalplatsen i Lövsta Future
Challenge Dressage högst.

Vad tror du om era
chanser i finalen?
– Hon känns väldigt fin
och om hon inte tycker att
arenan är lite för läskig så
tror jag att vi kan ge dem en
match.
I prispotten ligger 200
000 kronor där sista ekipage
i varje kategori är garanterat
10 000.

Kim Frandsen
054-19 96 63
kim.frandsen@nwt.se

Catarina Hjärpe och Cerina E, Hammarö ryttarförning, är
redo för finalen i Lövsta Future Challenge Dressage.
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Hon nöp finalplatsen under
kvalets femte och sista deltävling i Djursholm.
– Jag låg runt tionde plats
inför Djursholm så jag trodde inte att det skulle gå. Så

när de kom fram till mig
efter prisutdelningen och
berättade att jag hade kvalificerat mig så trodde jag inte
på dem först, säger Catarina
Hjärpe.
Till finalen, som avgörs
under storslagna Sweden
International Horse Show
på Friends arena, har åtta
ekipage kvalificerat sig – fyra
unga ryttare respektive fyra
unga hästar.
Hjärpe tävlar tillsammans
med elvaårige Cerina E i den
sistnämnda kategorin.
– Detta var sista chansen
innan hon blir officiellt för
gammal så det var extra
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Under fredagen avgörs
prestigefyllda Lövsta Future Challenge Dressage
och bland finalisterna
är Catarina Hjärpe från
Hammarö ryttarförening.
– Det här är det största
jag gjort inom ridsammanhang så det ska naturligtvis bli jättespännande, säger 33-åringen.
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RIDSPORT. Ryttargalan
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Hoppningen tog storslam

Maria Persson, Karlstad ridklubb, fick priset som årets ridlärare på Ryttargalan.
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rare. Vi har tidigare skrivit
om det.

”Maria är en superpedagog som skapar lust att

lära. Hon peppar alla, lyfter
det som är bra och möter

varje häst och elev på just
deras nivå”, står det bland

Årets eldsjäl: Jeanette
Flensburg, Trosa.
Årets Ridskola: Skogslottens ryttarförening, Norrköping.
Årets kämpe: Eva Lindström, Kusmark, Villvattnets
körsällskap.

Årets hederspris: Astrid
Ohlin, Stockholm.
Årets hästskötare: Josefine
Ander, Lövsta Stuteri.
Årets häst: Well Done de la
Roche CMF (ägare Francoise
Trembley Muriel Perret).
Årets uppfödare: Christina

Olsson, Ekerö.
Årets ridskolehäst: Quinn
från Mariestad.
Årets ridlärare: Maria Persson, Karlstads ridklubb.
Årets ryttare/kusk: Henrik
von Eckermann, Flyinge,
hoppning, Patrik Kittel, Tran-

ås, dressyr, Anna Freskgård,
Strömsholm, fälttävlan, Sara
Henriksson, Växjö, distansritt, Linnea Kristiansen,
Jönköping, sportköring.
Årets komet: Hoppryttaren
Alice Tapper, Enköping.
Morgondagens häst: Crusa-

annat i motiveringen.

Alla pristagare:
Årets bragd: Fredrik Jönsson, Flyinge.
Årets prestation: Hopplandslaget (Malin Baryard
Johnsson, Peder Fredricson,
Henrik von Eckermann, Fredrik Jönsson och förbundskapten Henrik Ankarcrona).

der Ice 1357 (ägare Susanne
Hobohm/Half Horse AB och
Grevlundagården i Vitaby
AB).
Morgondagens stjärna:
Irma Karlsson, Hörby.
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13:e upplagan av Ryttargalan hölls på Grand Hotel i
Stockholm på onsdagskvällen.
Årets bragd gick till
VM-åttan och lagsilvermedaljören
Fredrik
Jönsson som fick stående
ovationer.
– Jag tackar och bugar, det
var fantastiskt kul att man
kunde göra något som var
helt okej, sa Fredrik Jönsson, som tillsammans med
Malin Baryard Johnsson, Peder Fredricson, Henrik von
Eckermann och förbundskapten Henrik Ankarcrona
även fick ta emot priset för
årets prestation för VMsilvret.
En som också prisades var
Maria Persson, Karlstads ridklubb, som blev årets ridlä-
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Hoppningen vann många
av de tunga priserna på
årets ryttargala.

