
Stor körtävling på Flyinge. 
Den 29/6-1/7 invaderar köreliten Flyinge!  

Skånska Körsällskapet arrangerar tävlingar i Msv och Svår klass. 
  
Tre veckor senare är det VM för ponny på danska Dorthealyst och det amerikanska laget har 
valt att ladda upp på Flyinge. Så i startfältet med de duktiga svenska ponnykuskarna (t ex 
Anne-Christine Arvidsson med Knut - världens bästa maratonponny två gånger om!) hittar vi 
även regerande världsmästaren Suzy Stafford med sin vackra svarta ponny Bouncer. Han har 
förresten en ovanlig bakgrund för en världsmästare, började sin karriär i Skottland som ”a pub 
run pony”, dvs. han var alternativet till att ta bilen till puben! 
Från USA kommer också Shelly Temple med sin morganhäst LR Ami B-Line ”Cooper”, 
USEF Horse of the Year and National Champion 2006. Även ett dartmoorpar från USA får vi 
se, Tracy Morgan, National Pony Pair Champion i USA 2002, 2003, 2004, 2005 och 2006! 
Naturligtvis kommer det svenska ponnylandslaget för att mäta sina krafter. Glädjande nog har 
det blivit ett stort uppsving för ponnykörningen i Sverige och allt fler får upp ögonen för 
denna del av körningen. 
I klasserna för häst kan vi också njuta av en världsmästare. Cecilia Qvarnström kommer med 
Sveland Sacramento, en häst som när allting stämmer mellan honom och ’Cicci’ är näst intill 
oslagbar! Men se upp för nya stjärnskottet Peter Andreasson med Lord Mountbatten, han 
kommer att ge henne en match!  
Parkuskarna har också VM i år, i Polen, och flera kommer med sina hästar till Flyinge för att 
kvala. Emma Starck som numera är stationerad i USA har flugit hit med fyra hästar!  
 
På fredagen kör alla ekipagen dressyr och Msv klass kör även precision. 
Lördag är det maraton och på söndagen körs den avgörande precisionen i svår klass. 
Information om tävlingarna, tider och ekipage finns på www.skanskakorsallskapet.se. 
 
Välkommen till Flyinge och Skånska Körsällskapet! 


