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Åstorp. Totalt startar 54 ekipage.  
 
Det finns förutom svenska ekipage också gäster från Danmark, Norge, Finland samt England 
och Tyskland  
 
Den största klassen är svår klass enbet häst med 22 ekipage. Mest kända är naturligtvis 
nyblivna VM-silver medaljörerna i Italien Lotta Pålsson och Cecilia Qvarnström, Cecilia 
startar med Sveland Sacramento, sedan hon sålt sin VM-häst. Jagas bl.a. av Knut 
Andersson och Thomas Sjöberg. 
Från Danmark kommer Helle Clausen med sin svenskuppfödda halvblodshäst Sergeant 
Pepper. Startande norska ekipage är Ståle Sagstuen och Lars-Ove Venbakken.  
Bosatt i Sverige men tävlande för Finland: Arja Mikkonen, världsmästarinna redan 1998.  
 
I parklassen har SM-guldet de senaste åren växelvis gått till Göran Peterson och Yngve Käll. 
Från Åsbo kommer, Jan Olofsson. Janne har tävlat så länge som det funnits en körsport i 
Sverige Senaste SM-guldet är från 2003. 
Axel Olin från Vinslöv kommer också till start med par. Axel är trots sin ålder, 20 år, 
meriterad både med SM-seger i maraton och VM -start 2005. I parklassen startar även två 
finska ekipage nämligen Ben Simonsén och Jari Ihanamäki.  
 
I klassen fyrspann häst ställs Tomas Eriksson, Åstorp mot Fredrik Persson, Flyinge 
  
I ponny enbet klassen kör bl.a. hemmahoppet Anne-Christine Arvidsson, Åstorp som med 
sin VM-brons ponny Övarps Knut, dubbel världsmästare i maraton, ställs mot bl.a. Amanda 
Justesen och Peter Koux från Danmark samt en ofta sedd gäst i Sverige nämligen Jon 
Lund från Norge. Ända från England kommer Robert Buck  

I ponny par startar Rebecca Kristiansen som kör welsh, dessa deltog hon bl.a. med i VM i 
England, där hon belade en fjärde plats. Rebecca rankades som nr 1 i världen 2005 för 
ponny par. Flerfaldiga SM vinnaren Ewa Kolmodin Weijmar från Gotland kör ett 
shetlandspar.   

I fyrspann ponny klass startar Fredrik Rahm, Hörby med ett New Forest spann. Han vann 
SM 2003-2005 med shetlandsfyrspann  och har nu bytt och kör lite större ponny. Kommer 
närmast från en tävling på Dorthealyst där Fredrik vann före tre danska fyrspann. Med 
Connemarafyrspann kommer Ulf Mattsson, Norrtälje till start. Ulf har ett flertal SM-guld i 
bagaget. Alla fyra kan vara aktuella för nästa års Ponny-VM i Danmark den 18-22 juli 2007. 
Fyrspannsklassen utökas med ett danskt och ett tyskt fyrspann. 

För vidare information kontakta:  
Pressansvarig: Kerstin Johannesson Segerlind tel.: 042-78448  0733-541557  
 
För tidsschema, startlistor och resultat se: http://www.horsedriving.nu/aorf/ 


