Pressinformation Åsbo Rf:s körtävling på Herrevadskloster 2006-04-29
Lördagen den 29 april är det dags för årets första körtävling på Herrevadskloster. Åsbo
Ryttarförenings tävling har både medelsvåra och lätta klasser för både häst och ponny. Många
välmeriterade kuskar ställer upp, även med nya hästar och ponnyer i de lätta klasserna. Den
medelsvåra klassen för häst har flest deltagare, 17 ekipage. I den medelsvåra ponnyklassen
tävlar fyra enbet och två par. Flera ekipage från Danmark och ett från Finland finns med.
Rebecca Kristiansen från Huskvarna som rankades som nr 1 i världen 2005 för
ponnypar ställer upp i medelsvår klass med sina ordinarie ponnyer som hon deltog
med på VM i England 2005. I lättklassen för ponnypar kör hon en Hackneyponny
tillsammans med en Welsh.
Lars-Peter Holmlund från Gislöv körde tidigare ett Shetlandspar. Förra året körde
han enbet. Nu ställer han upp i lättklassen för ponnypar med nya russ.
Fredrik Rahm, Vollsjö har även han bytt till större ponnyer. Han vann SM 2005 med
ett Shetlandsfyrspann och har nu övergått till ett New Forest fyrspann.
Anne-Christine Arvidsson, Åstorp låter sin VM-brons ponny Övarps Knut stå
hemma. Denna dag blir det körning med häst i den lätta hästklassen.
Fredrik, Rebecca och Anne-Christine kommer alla tre närmast från uppvisningar på
Göteborgs Horse Show.
Helle Clausen från Danmark startar i den lätta hästklassen med sin svenskuppfödda
halvblodshäst Sergeant Pepper. Ett par kommer också till start här. Det är Johan
Dengg från Stockholm, som kör med ett helt nytt ekipage.
I den medelsvåra ponnyklasen kommer det två ekipage från Danmark nämligen
Amanda Justesen och Gerd Vejerskov. Utöver tidigare nämnda Rebecca så startar
här Gunlögg Frost, Vellinge, med sitt Shettispar. Det är andra året Gunlögg kör par.
Den största klassen är medelsvår enbet/par häst med 17 ekipage. De mest kända är
naturligtvis VM-medaljörerna Cecilia Qvarnström, Flyinge och Arja Mikkonen från
Finland. Dessa två har alltid en tuff inbördes match, inte minst i dressyr där de båda
tillhör toppskiktet inom världseliten. Cecilia kör denna dag med sin andra häst
Sveland Sacramento. Även i denna klass deltar kuskar från Danmark.
Hemmaklubbens egna stora hopp Johan Herner och Jan Olofsson återfinns båda i
medelsvår klass för häst. Johan Herner som tog SM-guld i maraton 2005, kör enbet
och Jan Olofsson kör par. Janne har tävlat så länge som det funnits körsport i
Sverige, hans senaste SM-guld är från 2003.
Knut Andersson från Vinslöv är också en av körsportens veteraner och kör som
vanligt enbet häst.
Axel Olin, endast 20 år gammal från Vinslöv kommer till start med ett par. Axel är
meriterad både med SM-seger i maraton och med VM-start 2005.
För vidare information kontakta:
Tävlingsledare: Britt Olofsson. Tel: 0435-44 08 35.
http://www.asboryttarforening.se/
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