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Välkommen till den 23:e upplagan av GP Ponnyn!
Nu drar det ihop sig för ännu en finalhoppning.

ledare

S tolta och förväntansfulla ryttare på minst lika 
stolta ponnyer har passerat nålsögat. 

Mer än 170 ponnyekipage kände sig kall-
lade och efter tre kval och en semifinal återstår endast tio. 

Bara att nå ända hit är obegripligt stort för de flesta.

Hur känns det egentligen att vinna finalen?  
Det och en hel del andra frågor kommer vi att ge svar på 

i denna tidning. Vi har till exempel träffat Alva Wikström 
Leijon, som vann tävlingen senast. 

Vi har också pratat med Malin Parmler som vann GP 
Ponnyn både 1995 och 1996. Idag driver hon en professio-
nell hästverksamhet i Holland, en dröm för många unga 
ryttare. Hur är det egentligen?

En annan före detta GP Ponny-finalist, som också arbe-
tar med hästar utomlands idag, är Angelica Augustsson. 
Hon slog igenom på allvar för två år sedan då hon vann 
världscuphoppningen under Gothenburg Horse Show. 
Vad betydde GP Ponnyn för henne?

Carina OlOfssOn, tävlingsledare i Billdals RK, som i 
år arrangerade semifinalen för tredje året på raken ger 
sin syn på tävlingen. Detsamma gäller Billdalstjejen Lisa 
Magnusson, som vid semifinalen på hemmaplan i Billdal 
lyckades gå hela vägen till finalen i Scandinavium. 

Tomas Torgersen, Gothenburg Horse Shows tävlings-
ledare, pratar ponnyer och Sylve Söderstrand, hopplands-
lagets ena förbundskapten hävdar med bestämdhet att 

stilhoppning är fullt jämförbart med golf.
Du får också veta skillnaden mellan vanlig banhopp-

ning och stilhoppning? Vad tittar på domarna på? Hur 
stylar du din ponny? Hur fungerar en ponnymamma i 
tävlingssammanhang?

allt detta HOppas vi ska ge dig en lagom mix i för-
beredelserna inför något av det största ett västsvenskt 
ponnyekipage kan uppleva; en GP Ponnyn-final i ett 
fullsatt Scandinavium.

Varmt välkommen och trevlig läsning!





Välkommen till GP Ponnyn

Maria Gretzer är en av två stildomare vid årets GP Ponnyfinal. Hon 
brinner för bedömningsformen och menar att de svenska unga 
tävlingsryttarna behöver mer av den varan. 

Här lotsar hon oss genom GP Ponnyns stilhoppningsprotokoll.

Foto: LOTTA GYLLENSTEN

för några år sedan stack hoppryttaren och stildoma-
ren Maria Gretzer ut hakan genom att påpeka att grund-
ridningen hos många av de unga tävlingsryttarna lämnade 
en del i övrigt att önska. 
Har det blivit bättre Maria? 

– Det varierar mycket, kanske lite beroende på hur de 
olika distrikten satsar. Jag tycker att vi ska anamma något 
liknande det system som de har i exempelvis Tyskland 
och Holland. Där kan man inte avancera uppåt i klasserna 
utan att ha uppnått vissa poäng i stilhoppningarna.

Maria Gretzer är en av två stildomare under årets GP 
Ponnyfinal – den andre är Björne Carlsson. Vi passade 
på att fråga Maria vad man bör tänka på när man tävlar 
i stilhoppning. Här nedan kommenterar Maria delarna i 
protokollet för GP Ponnyn. Protokollen för andra stiltäv-
lingar kan se lite annorlunda ut men principerna för vad 
som är god ridning är alltid de samma.

1. ryttaren
Bedömningen delas in i två delar; sits och inverkan både 
över och mellan hinder. 

– Här är det allra viktigaste att ryttaren följer sin ponny 
och rider mjukt och följsamt. Ryttaren ska ha en god 
inverkan på ponnyn och kunna inverka så att den går i 
rätt balans i en ändamålsenlig galopp. Det ska vara en 
stadig skänkel och ett stilla överliv tillsammans med en 
bra känsla i händerna, förklarar Maria.

2. rittens genOmförande
Här bedöms dels vägval och dels tempo och balans. Att 
välja rätt väg genom banan innebär att man ska följa den 
linje mellan hindren som banbyggaren har tänkt sig. Och 
att det är ryttaren som ska välja vägen, inte hästen.

– Det ska vara ordentliga, noggranna vägar utan att man 
tappar i tempo. Att rida rytmiskt och i ett lagom tempo 

är nästan lika viktigt som att vara följsam i sin ridning, 
säger Maria och poängterar att hon gärna vill se lite för 
ändamålet bra tryck i galoppen, inget undertempo.

3. sammanlagt HelHetsintryCk
Här delas bedömningen in i tre delar: totalbild av ekipaget 
och dess samspelthet, ryttarens helhetsintryck och pon-
nyns helhetsintryck. Det ska se både propert och säkert 
ut. Hjälm ska naturligtvis bäras liksom säkerhetsväst. 
Västen är obligatoriskt för alla till och med det år ryttaren 
fyller 18 år.  

– Personligen tittar jag inte efter om det är en ny och fin 
utrustning eller om ryttaren har snygga och dyra kläder. 
Det viktigaste är att man är hel och ren, att ponnyn är 
välskött och att utrustningen är väl avpassad till ponnyn. 
Det får inte finnas några remmar som hänger och slänger 
eller är för hårt eller för löst åtspända, säger Maria. 
Måste man ha en knoppad man på sin ponny? 

– De flesta knoppar nog men jag har aldrig gett poäng-
avdrag för en oflätad och oknoppad häst, säger Maria.

4. avdrag
Slutligen kan ryttaren få poängavdrag för vägringar, 
nedslag eller tidsfel. En vägran ger tre minuspoäng (vid 
andra vägringen blir ekipaget uteslutet), ett nedslag ger 
två minus och tidsfel ger också två poängs avdrag, oavsett 
hur mycket man har överskridit tiden med. Ryttaren 
kan också få avdrag för dåligt uppträdande, exempelvis 
att man använder sitt spö på ett sätt som inte är bra för 
hästen.

– Jag tror aldrig jag har behövt dra av poäng för det 
någon gång, konstaterar Maria.

Hela denna tidning är producerad av More PR, Kaserntorget 6, 411 18 Göteborg, www.morepr.se, 031-75 77 202, på uppdrag av GP-Ponnyn och Göteborgs- 
Posten. Redaktör och projektledare: Mats Neuendorf. Grafisk form och redigering: Per Csongradi. Texter, där inget annat anges: Anna Carlsson-Käck. Foto, där inget 
annat anges: Tommy Holl. Frågor om innehållet besvaras av: Charlotte Odbjer, Göteborgs-Posten 031-62 40 00.

Fakta Betyg mellan 1 och 10
Maxpoäng i GP Ponnyn är 70. Man använder 

sig av en skala mellan ett och tio. Fem är godkänt, 
sju är ganska bra, åtta är bra och tio är utmärkt.

Gretzer om hur domarna dömer 



ARKITEKSKOPIA
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Med mer än två decennier på nacken är stilhoppningstävlingen 
GP Ponnyn still going strong. Årets upplaga, den 23:e i ordning-
en, är inget undantag.

– Det är en speciell tävling. Här finns så mycket kärlek och 
engagemang”, säger projektledaren Kicki Sander. 

Scandinavium nästa …

gp pOnnyn är en stilhoppningstävling för C-ponnyeki-
page i Västsverige. Klassen rids över 90 centimeter höga 
hinder där domarna inte bara ser till eventuella fel utan 
framförallt tar hänsyn till hur ryttarna rider både över 
och mellan hindren. På så vis, menar projektledaren Kicki 
Sander, är tävlingen fostrande och en bra skola där det 
inte bara handlar om att rida felfritt och snabbt; det ska 

vara snyggt och väl ridet också:
– Vill du ta dig till finalen i Scandina-

vium måste du kunna rida på riktigt. Du 
är inte hjälpt av en väldigt dyr ponny eller 
utrustning för många tusenlappar, här är 
det samspelet mellan ponnyn och ryttaren 
som bedöms. 

tävlingen är uppbyggd kring tre kval-
omgångar, en semifinal och därefter den 
åtråvärda finalen i Scandinavium under 
Gothenburg Horse Show. Kicki Sander 
är navet och finns med överallt. Hon har 
varit engagerad i GP Ponnyn i femton år; 
de första två som stildomare, därefter som 
projektledare:

– Jag älskar det! Här finns så mycket 
värme, kärlek och engagemang hos både 
ryttare och arrangörer. Kicki menar också 
att Thomas Crusner, tidigare sponsrings-
ansvarig på Göteborgs-Posten har en stor 

del i att tävlingen utvecklats till något alldeles speciellt. 
– Han har gjort det möjligt helt enkelt.
Att Kicki brinner för arrangemanget går inte att ta 

miste på. Ögonen glittrar när hon berättar om ekipage 
som passerat genom åren, den goda stämningen och – 
inte minst – alla känslor när man äntligen står inne på 
Scandinavium.

– Jag lipar alltid när jag skickar ut finalisterna en efter 
en på den stora arenan. Det är så stort för dem. Jag tror 
knappt att de förstår själva vad de är med om.

med femtOn år i GP Ponny-branschen har Kicki hunnit 
vara med om en hel del. Ibland blir det onödigt spännan-
de. Som i år när skållorna (bomhållarna) till GP Ponny-

hindret var puts väck inför första kvalet hos Grevagårdens 
RF. Att de alls dök upp kan vi tacka friidrotts EM som 
gick i Göteborg i mars för.

– EM-personalen hittade en låda under en läktare på 
Scandinavium. Det var våra skållor… Det går troll i den 
där lådan för nu blev den kvar på Grevagården där första 
kvalet gick. Så vid kval två hos Stenungsunds HRF stod vi 
utan och fick låna. Vi hade kunnat behöva låna bommar 
också men jag upptäckte att det saknades en i tid, säger 
Kicki lite uppgivet som i alla fall kan konstatera att till 
tredje kvalet hos Kungsbacka RK fanns allt på plats.

skållOr OCH bOmmar går alltid att lösa. Att sekunder 
innan första start i finalen stå utan stildomare är värre. 
Det var precis vad som hände i 2012. Det var många som 
blev glatt överraskade när världsstjärnan Rolf-Göran 
Bengtsson oannonserat klev in som stildomare tillsam-
mans med Sylve Söderstrand, idag hopplandslagets 
förbundskapten. Men det hade sin förklaring:

– Den internationellt kända ryttaren som skulle vara 
stildomare dök av olika anledningar inte upp. Tiden gick 
och jag blev mer och mer stressad. Innan första start har 
man alltid en förryttare som kommenteras i mikrofonen. 
Förra året var Rolf-Göran Bengtsson förryttarens kom-
mentator och när förryttaren red in på banan saknade 
vi fortfarande en domare. Jag bet på naglarna och slet 
mitt hår och bad Rolf-Göran stanna kvar och döma hela 
finalen. ”Njaeee”, sa han och var väldigt tveksam. När 
första start var på väg in på arenan var jag desperat, jag 
måste ha sett helt galen ut, fnissar Kicki som är oerhört 
tacksam över att Rolf-Göran till slut gav med sig:

– Han klev in och gjorde en bejublad insats tillsammans 
med Sylve. 

i år Har samtliga kval och semifinalen dömts av 
stildomare Björne Carlsson. I finalen får han hjälp 
av hoppryttaren och tidigare förbundskapten Maria 
Gretzer.

– Den här gången ska vi ha järnkoll på våra domare, 
säger Kicki med glimten i ögat.

Världscupfinal i både hoppningen och 
dressyren lockar storpublik till årets 
Gothenburg Horse Show. 

Men ponnyerna i GP Ponnyn är minst 
lika viktiga. Det handlar om rätt mix.

gOtHenburg HOrse sHOw vänder sig till en bred hästin-

tresserad publik där alla inslag fyller sin funktion.  
– Man måste se till helheten, säger Tomas Torgersen 

som varit involverad i tävlingarna allt sedan starten 1977, 
de senaste femton åren som tävlingsledare.

– Det är fortfarande lika roligt! 
Som traditionen bjuder ligger GP Ponny-finalen under 

lördagens dagsföreställning och har på så vis en av nyckel-
rollerna under dagens show.

– GP Ponnyn lockar framförallt den yngre publiken. 
Tillsammans med ungdomsklasserna som går samma dag 

skapar den en känsla av delaktighet. Tävlingen är verkli-
gen öppet för alla. Har man tränat ordentligt och har en 
bra grund i sin ridning går det att komma hela vägen hit, 
säger Tomas, som bland mycket annat även är B-tränare 
i hoppning. Och som sådan uppskattar han GP Ponnyns 
upplägg och ser de kvalitéer det medför:  

– stilHOppning är ju en ganska kontrollerad historia 
och jag får ibland frågan om varför vi inte hellre satsar på 
något fartigt för ungdomarna, som en tidshoppning till 

Blandningen och helheten skapar storheten    i Gothenburg Horse Show

”Jag lipar alltid 
när jag skickar 
ut finalisterna 
en efter en  
på den stora 
arenan. Det 
är så stort för 
dem.”

KICKI SANDER



finaldags
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Kånka, bära, köra… 
Som ponnyförälder har man mycket 

att stå i och när det är tävling blir det 
lite extra att hålla ordning på. Inte minst 
sin egen nervositet. 

– man vill ju så väl, förklarar ponnymamman Lotta 
Jansson som filmar sig igenom dotterns ritter för att hålla 
de egna nerverna i schack.

Nagelbitande ponnyförälder med hjärtat i halsgropen? 
Njae, riktigt så 
illa är det inte 
men visst är 
Lotta Jansson 
nervös när 
16-åriga dot-
tern Jenny ger 
sig in på banan 
med ponnyn 
Frosty Rebel, 
till vardags 
kallad Bella. 
Lotta lutar sig 
mot framrid-
ningsstaketet 
och skrattar 
lite generat:

– Jag får en 
aning högre 
puls men 
nervositeten 
yttrar sig mer i 
att jag babblar 
okontrollerat 
och ger helt 
onödiga förmaningar. Kanske blir jag lite vimsig också..? 

Lotta sneglar på dottern för att få sin analys bekräftad. 
Jenny har dock tankarna på annat håll just nu. 

Vi är på Stall Holmegård där Stenungsunds Hoppryttar-
förening arrangerar årets andra GP Ponnykval, Jenny och 
Bella är på väg in till start.

– jag är inte så OrOlig över att hon 
ska ramla av eller att det ska hända något. 
Det handlar mer om att jag vill att det ska 
gå bra, att hon ska vara nöjd och att hon 
har kul. Det är faktiskt det viktigaste, säger 
Lotta och försvinner upp på läktaren med 
filmkameran i högsta hugg. 

Efteråt kommer hon ut och förklarar:
– Eftersom jag filmar så måste jag ju hålla 

tyst. Smart va? Det blir ganska darriga fil-
mer, konstaterar hon och avslöjar samtidigt 
att hon brukar be en kort bön precis innan 
dotterns ritt.

– Jag vet egentligen inte varför men det 
känns rätt bra. Man lämnar liksom över 
ansvaret, om det är till ödet eller till något 
annat är inte så noga.

OCH idag Hjälpte både filmning och böner långt. 
Hemmaryttaren Jenny Jansson och den lilla skimmeln 
Frosty Rebel knep en andra plats i kvalklassen och vann 
stilhoppningen på 60,5 poäng. 

Och även i semifinalen lyckades Jenny och Frosty Rebel 
gå vidare. De blev delad fyra och tog sig till finalen i Scan-
dinavium den 27 april. Det innebär även att mamma Lotta 
måste babbla, filma och be en smula igen.

– Så kul! Och spännande! Nu blir jag ju nervös igen…

Med hjärtat
i halsgropen



Scandinavium nästa …

exempel. Men det är just det som är så bra 
med GP Ponnyn. Här premieras inte fart 
utan god ridning och en bra kommunika-
tion med ponnyn. Och det sportsliga värdet 
är ju inget att tveka på. Vi har sett ett flertal 
GP Ponnyryttare genom åren som sedan 
även har ridit internationellt.

sOm tävlingsledare Har Tomas mycket 
att stå i. Det är sällan han hinner se en hel 

klass. Däremot brukar han försöka vara med 
vid GP Ponnyns semifinal veckan innan Goth-
enburg Horse Show. Tomas är också gärna på 
plats när finalisterna direkt efter semin anlän-
der till Scandinavium och får testa arenan med 
sina ponnyer:

– Det är underbart. Jag kan verkligen känna 
ungdomarnas glädje och deras förväntningar. 
De växer!

Blandningen och helheten skapar storheten    i Gothenburg Horse Show

”Jag babblar  
okontrollerat 
och ger helt 
onödiga  
förmaningar. 
Kanske blir 
jag lite vimsig 
också..?”

LOTTA JANSSON

KOLL PÅ ALLT. Kicki Sander är projektledare för GP Ponnyn och även om hon har koll på det mesta 
har det några gånger varit i sista sekunden som saker löst sig.

Bild: SvRF

Tomas Torger-
sen.

ENGAGERAD. Och nervös. Lotta 
Jansson är en riktig ponnymamma.
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Vinsten öppnade nya dörrar och idag 
står det häst på schemat mest hela ti-
den. Nu satsar hon och hennes ”Flisan” 
mot Nordiska Mästerskapen. 

Möt förra årets vinnare av finalen i 
GP Ponnyn: Alva Wikström Leijon. 

HOn vann förra årets GP Ponny i tuff konkurrens och 
fick fantastiska lovord av stildomarna Sylve Söderstrand 
och Rolf-Göran Bengtsson. Den sistnämnda tyckte till 
och med att ”Alva red absolut fantastiskt”. 
Hur går man vidare efter det, Alva Wikström Leijon?

– Man blir så fruktansvärt glad och stolt. Det var en 
otrolig upplevelse som jag nog inte riktigt har smält ännu. 
Och självklart fick självförtroendet sig en rejäl skjuts. 
Tänk att vi kunde! säger femtonåriga Alva och låter fortfa-
rande nästan lite förvånad. 

Hennes ponny Rory Fiona, kallad för Flisan till vardags, 
är en pigg och glad dam med mycket egen vilja. Flisan är 
tolv år, Alva har haft henne i tre. Idag gillar de varandra 

skarpt men i början av deras bekantskap var det tufft:
– Hon var jättejobbig, jag ville knappt rida henne. Som 

tur är har det ändrat sig. Hon är en härlig ponny som stäl-
ler upp i alla lägen.

alva är femtOn år och går i åttonde klass. När läxorna 
är gjorda är det stallet som gäller, några problem med 
fritidssysslor har hon inte. Vinsten i GP ponnyn öppnade 
nya spännande dörrar och Flisan har fått sällskap av både 
en tillridnings- och en försäljningsponny i stallet hemma 
i Vänersborg. 

Ytterligare två D-ponnyer har flyttat in som är Alvas 
egna. Flera ponnyer kräver mera jobb och även om Alva 
gör det mesta själv har hon mycket hjälp. Både mamma 
och bonuspappa Kent ställer ofta upp och motionerar 
ponnyer när det behövs.

– vinsten blev en riktig kick för hela familjen. Det blev 
en del tävlingar under våren och försommaren men sedan 
skadade sig tyvärr Flisan och stod konvalescent i två må-
nader. Vi kom igång igen under hösten. Nu hoppas vi på 
att kunna kvala till Nordiska Mästerskapen i juni.

När man ringer till landslagsryttaren Angelica Augustsson får man låten 
”Amazing” med Danny Saucedo i örat istället för de vanliga ringsignalerna. 

Och vad kunde vara mer passande? 

Alva red hem segern 2012
”En riktig kick för hela familjen!”

Från näst sist i GP Ponnyn till seger i världscupen

för två år sedan gjorde Angelica braksuccé i Scandina-
vium när hon tillsammans med stoet Midtown Du Tillard 
vann FEI Rolex World Cup i Göteborg. Ritten är idag en 
klassiker i ridsportsammanhang och Angelica grät sig 
igenom hela prisceremonin. Det måste ju ha varit helt 
amazing?

– Absolut, säger Angelica på telefon från Tyskland där 
hon arbetar som beridare hos Dietmar Guglers Gestüt 
Prinzenberg i Pfungstadt.

Den allra första starten i Gothenburg Horse Show gick 
inte riktigt lika bra. För många år sedan red Angelica 
final i GP Ponnyn och kom näst sist. Tävlingsmänniskan 
Angelica minns det med blandade känslor:

– Det var jättestort för mig att ha gått vidare och jag 
ville verkligen att det skulle gå bra. Det var inte roligt att 
stå där som nummer nio under prisutdelningen… Men 
besvikelsen överträffade aldrig glädjen över att få rida i 
Scandinavium.

Förra året var Angelica tillbaka i Scandinavium och GP 
Ponnyn-sammanhang igen, nu som förryttare.

– Kul att få rida ponny igen och bli bedömd av en 
av världens bästa hoppryttare, Rolf-Göran Bengtsson. 
Fast han sa inte så mycket, han vågade nog inte, skrattar 
Angelica.

Fotnot: Midtown Du Tillard heter idag Mic Mac 
Du Tillard.





vinnare

Foto: PER WAHLBERG

VANN I FJOL. Alva Wikström Leijon tillsammans 
med ????.

TILLBAKA. Som en vinnare. Angelica Augustsson vann Världscuptävling-
en i Scandinavium för två år sedan.
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Foto: JONAS LINDSTEDT

PROVRIDER. Agnes Johansson var en av de tio som lyckades ta sig till final. Här får hon känna på stämningen i Scandinavium.

Med fyra ekipage på samma poäng och en sistaryttare som går ut och kniper andra-
platsen blev semifinalen hos Billdals Ridklubb en spännande historia in i det sista. 

– Alla var fantastiskt duktiga idag och det var svårt att skilja dem åt, sa stildomarna 
Björne Carlsson och Marie Gretzer. 

Klart för final
n Agnes Johansson, Stenungsunds HRF
Häst: Hembys Daphne
n Lisa Magnusson, Billdals RK
Häst: Ballyhar King
n Emelie Weber, Harplinge RK 
Häst: Frans Jäger

n Sandra Bäckström, Herrljunga RK
Häst: Hot Shot
n Moa Claesson, Kungsbacka RK
Häst: Mini Star
n Jenny Jansson, Stenungsunds HRF
Häst: Frosty Rebel

n Emilia Dexhav, Varbergs RK
Häst: Buster
n Greta Wårfors, Borås FK
Häst: Chardon
n Rebecca Cassaras, Fjärås Hoppryttare
Häst: Mapi

n Alexandra Karlsson, Ale-Jennylunds 
RK
Häst: Miclas Courtney Love

Följ oss på facebook, ”Kraftfoder för hästar” kra� t.nuTrä� a oss på Gothenburg Horse Show, 24–28 april

Har du frågor kring din utfodring? 
Ring oss på KRAFFT Direkt 020-30 40 40.

En mer 
balanserad
vän på väg

NYHET!
För känslig

mage

Nya MAXBALANCE SPC är ett unikt häst-

foder som kan motverka vätskebrist och 

få en känslig hästmage i form. Många 

hästar dricker dåligt och förlorar mycket 

vätska i olika stressande situationer. 

1 kg MAXBALANCE SPC för en normalstor 

häst kan vara lösningen som får din vän 

att må bra.

h
st
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 r
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m
b
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å

… och här är hela finalfältet
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nn Att vinna GP Ponnyn är stort.
nn Att vinna två år i rad är ännu större.
nn Sjutton år senare lever Malin Parmler sin hästdröm med egen 
       verksamhet i Holland. 

DRÖM
HÄST

Malin Parmler lever sin

med egen verksamhet i Holland
1995 Hette vinnaren av GP Ponnyn Malin Parm-
ler. Malin var 11 år och en dröm gick i uppfyllelse.

– Att gå hela vägen och till slut vinna finalen, det 
var stort, minns Malin. 

Året därpå upprepade hon och låneponnyn 
Fanny of Flight bedriften.

– Det var nog faktiskt roligast andra gången. Det 
blev som en bekräftelse på att jag faktiskt kunde, 
säger Malin som allt det stora till trots ändå kände 
sig ganska hemma i gångarna kring Scandinavium.

Som dotter till Liz och Lars Parmler som en gång 
grundade Gothenburg Horse Show, var miljön inte 
direkt ny. 

– Jag minns att jag var ganska cool men att det 
var väldigt speciellt att rida in på arenan. Idag kan 

jag ärligt säga att GP Ponnyn lade grunden till mitt 
fortsatta hästliv.

Pappa Lars Parmler är en av Sveriges mest välme-
riterade hopptränare och han lärde tidigt ut vikten 
av god ridning till sin dotter:  

– Att hoppa väl med bra position i sadeln och i 
god balans är basen i pappas träning. Idag är det 
även min starka sida, jag har aldrig kunnat rida fort 
och snabbt. Stilhoppning är fortfarande min grej. 

efter gp pOnnyn följde flera framgångar. Malin 
blev bland annat svensk juniormästare både år 2000 
och 2001 och vann även Young Rider Krafft Cup 
två gånger.  Hon flyttade tidigt utomlands för att 
jobba med hästar och idag bor Malin i Holland. 

Där driver hon och maken Marcel Groen ett utbild-
nings-, tävlings- och försäljningsstall. 
Du lever ju många hästtjejers och hästkillars 
dröm; hur mycket glamour är det? 

Malin skrattar:
– Väldigt lite. Men jag lever ju min dröm även 

om det inte är något drömliv. Det handlar om hårt 
arbete sju dagar i veckan. 

– Vi har ett 20-tal hästar och jag är i stallet från 
klockan åtta varje morgon. Jag rider mellan sex och 
nio hästar om dagen. Som egen företagare måste 
man se till att det går runt.

Rida väl, rida rätt och gärna felfritt. 
”Stilhoppning är fullt jämförbart med golf”, hävdar Sylve Söderstrand, 

hopplandslagets förbundskapten. Här förklarar han varför.

Förbundskaptenen vill ha mer ”stil”

gp pOnnyn är en stilhoppning. Vad innebär 
det och vad är skillnaden jämfört med vanlig 
banhoppning? Hopplandslagets förbundskap-
ten Sylve Söderstrand förklarar:

– I vanlig banhoppning ska du ta dig runt 
en bana med så få nedslag som möjligt och 
ibland även så snabbt som möjligt. När det är 
stilhoppning handlar det om hur du rider, att 
du gör rätt helt enkelt.

Han jämför med golf där man ska använda 
rätt teknik för att träffa bollen på ett visst sätt 
för att bollen ska gå i rätt hål. Enligt Sylve är 
stilhoppning samma sak:

– Man ska tekniskt lära sig att rida sin häst 
felfritt över hinder. Det innebär inte att sitta 
rakt upp och ner som en porslinsfigur och 

vara stilig i sadeln. Då tappar man effekti-
viteten i ridningen. På så sätt är begreppet 
”stilhoppning” förvirrande, menar Sylve.

stilHOppning Omfattar tre saker; balans 
och följsamhet, att rida rytmiskt och att 
komma rätt mot hindren. Ryttaren ska hjälpa 
sin häst och visa den hur och när den ska 
hoppa, bland annat genom att påverka dess 
galopp mellan hindren. 

Man tittar även bland annat på vägval och 
hur ryttaren rider mellan hindren. Det är 
mycket att hålla reda på men för den flitige 
betalar det sig enligt Sylve. 

– Om man som ryttare lär sig att rida på 
det här viset blir det tio gånger lättare för alla 

inblandade, inte minst för hästen vars möjlig-
het att göra rätt ökar dramatiskt.  

i andra länder är stilhoppning ett mycket 
vanligt inslag. Sylve tycker att Sverige borde 
ta efter.

– Folk måste lära sig att rida rätt. Samtidigt 
tycker jag att ridningen rent generellt bara blir 
bättre och bättre även här hemma. Ryttarna är 
mer medvetna idag, är mer intresserade och 
söker ofta själva kunskap.

Fotnot: Sylve Söderstrand delar på 
uppdraget som förbundskapten med 
Pether Markne. 





”Jag minns att 
jag var ganska 
cool men att 
det var väldigt 
speciellt att rida 
in på arenan”

MALIN PARMLER

VAKANDE ÖGA. Förbunds-
kapten Sylve Söderstrand 
blickar ut över banorna i 
Scandinavium med Malin 
Baryard-Johnsson.

en vinnande stil
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”Idag kan jag 
ärligt säga att 
GP Ponnyn 
lade grunden 
till mitt fortsatta 
hästliv”

MALIN PARMLER

Foto: LOTTA GYLLENSTEN

STORA KLASSER. Malin Parmler har ridsporten som sitt yrke nu. Hon tävlar internationellt samt driver tillsammans med maken Marcel Groen ett utbildnings-, 
tävlings- och försäljningsstall i Holland. Men allt började i GP Ponnyn som hon vann två år i rad, 1995 och 1996.



En shoppingupplevelse – mitt i Göteborg city!
200 butiker, varuhus, restauranger och kaféer  |  P-hus Nordstan alltid öppet
Öppet mån–fre 10–20, lör-sön 10–18   |   Livs mån-fre 08–21, lör-sön 09–20
Gratis kvällsparkering mån-fre 18–21  |  www.nordstan.se  |  Avvikelser kan förekomma

Öppet hela helgen 10 –18 
200 butiker mitt i Göteborg city
Inga vägtullar
Gratis söndagsparkering 9 –19

Helgshopping 
med bara 
fördelar!
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GP Ponnyn tog Evelyn till Tyskland

Maria är Den 
högra hanDen
nn Projektle-
daren Kicki 
Sanders högra 
hand heter 
Maria Eriksson. 
Hon är med 
överallt, packar 
priser, har järnkoll och skriver 
de flesta stilprotokollen under 
kvalen. 
– Protokollen ska alltid inne-
hålla något positivt och gärna 
ge ett konkret tips till rytta- 
ren.

faKta oM  
gP Ponnyn 
nn GP Ponnyn startades för 
23 år sedan av den tidigare 
GP-journalisten Elisabeth Bäck. 
Tävlingen är öppen för ryttare 
från distrikten Göteborg- och 
Bohusläns RF, Västergötlands 
RF och Hallands RF som under 
finalåret fyller högst 18 år. 
Många ponnyer och ryttare har 
passerat genom åren. Bara i år 
har fler än 170 ekipage deltagit 
i vårens tre kval hos Greva-
gårdens RF, Stenungsunds 
HRF och Kungsbacka RK. Från 
varje kval har tio gått vidare till 
semifinalen hos Billdals RK. Tio 

ryttare får sedan rida finalen i 
Scandinavium under Gothen-
burg Horse Show den 27 april. 

en gång gP 
Ponnyn – alltiD 
gP Ponnyn
nn Har man varit med tidigare 
har man svårt att släppa taget 
om man får möjlighet. Jonna 
Wahlborg, 17 år, red GP Pon-
nyn 2012. Och gick vidare till 
final med det är en helt annan 
historia. 
I år sågs hon springa med 
protokoll hela dagen som funk-
tionär vid GP Ponny-kvalet hos 
Stenungsunds HRF. 
– Det är en så go stämning så 
man kan inte låta bli.

KValfyllt för 
Stilig DoMare
nn Stildoma-
ren Björne 
Carlsson har 
dömt samt-
liga årets 
kval liksom 
vid semifinalen. 
I finalen får han sällskap av 
hoppryttaren och tidigare 
förbundskaptenen i hoppning, 
Maria Gretzer.

Det VanKaS  
Ponnytårta…
nn Den speciella GP Ponny-
tårtan som bjuds på både vid 
semifinalen och vid den stora 
finalen bakas av en mamma till 
en tidigare GP Ponny-ryttare. 
Eva-Marie Tillerås driver Lilla 
Träslövs Finbageri i Varberg 
och har bakat GP Ponnytårta 
varje år sedan 2003. 

VaD hänDer  
efter finalen?
nn – Vi fångar upp finalisterna 
direkt efter prisutdelningen. 
Föräldrarna tar hand om 
ponnyerna som måste lämna 
anläggningen direkt. Vinnaren 
får eskort till pressrummet och 
den stundande presskonfe-

rensen. De andra nio slussas 
omedelbart upp till VIP-rummet 
för mat och tårtkalas. Efter ett 
tag ansluter även vinnaren och 
föräldrar, berättar projektleda-
ren Kicki Sander. Det här med 
mat är ganska nytt.
– De första åren hade vi bara 
tårta tills vi insåg att ryttarna i 
flera fall inte ätit på ett dygn av 
ren nervositet.

tiPS oM DU SKa 
ha nya StöVlar
nn Dags att köpa nya rid-
stövlar? Tänk då främst på att 
ridstövlar ska man ha enbart till 
just ridning:
– När man mockar och arbetar 
i stallet ska man välja en mer 
tålig sko än ridstövlar i läder. 
Det finns ridstövlar i gummi 
och konstläder som är både 

prisvärda och tåliga, säger in-
köparen på Hööks Hästsport. 
Här är fler stöveltips:
l Innan man provar 
stövlar är det bra att 
ha mätt sitt ben. 
Mät vaden på 
vidaste stället  
och höjden från 
golv till knäveck. 
Då vet man 
ungefär vilken 
stövelmodell 
man kan ha.
l Stövlar med 
dragkedja och 
resår gör det 
enklare att ta 
på sig stöveln. 
Den blir också 
bekvämare och 
sitter tajtare. 
l Man ska vara rädd om sina 
läderstövlar. Smörj dem och 
använd stövelsträckare.

Småp
lock

smått och gott

alla Vinnare SeDan 1991
1991
n Marie Ohlsson, Askims FRK
Häst: Lady

1992 
n Jenny Jarwin, Stockholms 
FRK
Häst: Centurion Top Knote

1993 
n Jenny Jarwin, Stockholms 
FRK
Häst: Centurion Top Knote

1994
n Anna Nyberg, Nordhallands 
RK
Häst: Fanny of Flight

1995
n Malin Parmler, Kungbacka 
RK
Häst: Fanny of Flight

1996
n Malin Parmler, Kungbacka 
RK
Häst: Fanny of Flight

1997
n Maria Erneholm, Kunsbacka 
RK
Häst: Belinda

1998 
n Maria Erneholm, Kungs-
backa RK

Häst: Belinda

1999
n Marie Öjerklint, Borås FRK
Häst: Beau Twilight

2000
n Emelie Szabo Frölinghaus, 
Clarebergs RK
Häst: Snowboots

2001 
n Linnea Johansson, Ström-
stads RK
Häst: Golden Roe

2002
n Stina Gulve, Susedalens 
RKK
Häst: Sperlinges Nougat

2003
n Erika Edvinsson, Varbergs 
RK
Häst: Thelluz 

2004 (delad seger)
n Sarah Lindeberg, Varbergs 
RK
Häst: Poetic Byron 
n Frida Norstedt, Kungsbacka 
RK
Häst: Rockmount Shadow 

2005
n Agnes Sundblad Elverfors, 
Billdals RK

Häst: Dapple Daragh

2006
n Simone Berentzen, Billdals 
RK
Häst: Kevins Glory

2007
n Lovisa Ahlm, Kungsbacka 
RK
Häst: Nabuccos Altos

2008 
n Emma Frivold, Fjärås Hopp-
ryttare
Häst: Royal 

2009 
n Rebecka Blomqvist, Udde-
valla Ryttarföring
Häst: Hembys Mimosa

2010 
n Elin Wessberg, Ale-Jenny-
lund RK
Häst: Bin Light

2011 
n Evelina Lindh, Föreningen 
Fjärås Hoppryttare
Häst: Ballyhar King

2012 
n Alva Wikström Leijon, Troll-
hättans SR
Häst: Rory Fiona

nn Följ GP 
Ponnyn på 
Facebook. 
I skrivande 
stund har 
webbsidan  
hela 2 300 
följare. 

gP Ponnyn-hinDret on toUr
nn Det blåvita GP Ponny-hindret har i år för första gången i täv-
lingens 23-åriga historia använts redan vid kvalen. Dock enbart 
som räcke. Vid semifinal och final byggs det ut till en oxer.

evelyn red gp pOnnyfinal i Scandinavium 2003 och 
kom då på en hedrande delad andraplats. Då var hon 13 
år. Idag är hon 23 och arbetar som auktionsberidare för 
Oldenburgförbundet i Tyskland. Evelyns mamma Kicki 
är stildomare och GP Ponnyns projektledare sedan 
många år. ”Kanske inte alltid så roligt för en tonåring 
med en så nördig mamma”, som Kicki själv uttrycker 

det, men idag är Evelyn bara tacksam:
– Mamma har alltid tjatat om hur 

viktigt det är att inte bara vara nolla 
över hindrena utan att också rida väl. I 
Tyskland är de i det närmaste perfektio-
nister och har exempelvis ett system med 
sina unghästar där man premierar sådana saker som rytm 

och vägval, precis som man gör i GP Ponnyn. Det har jag 
gott av nu, säger Evelyn som också passar på att ge årets 
finalister ett tips:

– Glöm inte bort att njuta! Ni är med om något fantas-
tiskt!

– Att rida GP Ponnyn var en fantastisk bra skola. Att redan så tidigt få lära mig 
vikten av att rida väl och ha ordning på mig själv, ponnyn och utrustningen har 
varit en klar fördel senare i livet, säger Evelyn Sander. 





GP Ponnyn är en stilhoppning för unga ryttare från Västsverige. 
I år arrangeras tävlingen för 23:e gången och efter tre kval-
tävlingar och en semifi nal går de tio bästa ekipagen till fi nalen 
här på Gothenburg Horse Show den 27 april. Välkommen!

FRAMTIDENS STJÄRNOR!

Stolta sponsorer:
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Engagerade funktionärer, god mat och en härlig stämning. 
Så lyder framgångsreceptet för en populär tävlingsarrangör. 
Förra helgen gick GP Ponnyns semifinal hos Billdals RK för tredje året i rad.

Det var kusinerna som lockade Billdalsryttaren Lisa Magnusson till stallet och 
ridskolan första gången. Då var hon sex år och tyckte att hästar var det roligaste 
som fanns. Sju år senare är Lisa fortfarande kvar i stallet. 

En festlig semifinal

Lisa har gått från ridskolan till ett SM-brons

för fyra år sedan fick Billdals RK frågan första gången 
om man kunde arrangera ett GP Ponnykval. Och visst 
kunde man det. Gänget från Billdal gjorde så bra ifrån 
sig att de nästa år fick ta hand om semifinalen. Och året 
därpå. Årets semi var den tredje i ordningen som hölls på 
anläggningen söder om Göteborg.

– Vi tycker ju att det här är så roligt! Det ska vara stort 
och festligt, nästan som ett mini-Scandinavium med 
blommor, fina priser, täcken och rosetter, häftiga ärevarv 
och glada ryttare. Vi har dessutom en fin hinderpark och 
ett bra underlag, det 
gör det också roligt att 
arrangera tävlingar här, 
säger en nöjd och glad 
Carina Olofsson. 

Som tävlingsledare inleder hon tävlingsförberedelserna 
ungefär ett halvår i förväg. Därefter accelererar det ju 
närmre semifinalen kommer. Det är mycket att tänka på. 

under gp pOnnyns semifinal går det åt nästan fyrtio 
funktionärer, allt från parkeringsvakter och bemanning av 
sekretariatet till banpersonal, domarsekreterare och folk i 
cafeterian. 

– Maten är jätteviktig. Tävlingsdagen är lång och då 
räcker det inte med smörgåsar, kaffe och saft. Vi erbjuder 
alltid hemlagat med minst tre alternativ som dagens, 
berättar Carina som sällan har svårt att få folk att ställa 
upp. Det är en salig blandning av ridskoleryttare, föräldrar 
och privatryttare och Carina vårdar dem ömt. Förutom 
god mat och service under själva tävlingsdagarna bjuds 
det också på en hejdundrande funktionärsfest två gånger 
per år.

– Då hyllar vi dem ordentligt. Utan funktionärer blir 
det inga tävlingar, så enkelt är det och de gör verkligen en 
fantastisk insats för sin klubb. 

billdals rk är populär – inte bara i GP Ponny-
sammanhang. I början av mars arrangerade klubben 
inomhus-SM i banhoppning med cirka 650 starter 
fördelat på tre dagar. Då fylldes anläggningen av 
ryttareliten och SM-vinnare korades både bland juniorer, 
unga ryttare och seniorer.

Semifi
nal

– det är verkligen fruktansvärt roligt, säger tretton-
åriga Lisa och klappar sin ponny Ballyhar King. 

Vi träffas i samband med GP Ponnyn-kvalet i Stenung-
sund och om en stund ska ekipaget in på banan. Hon 
verkar inte speciellt nervös och det gick fint. Lisa och 
Harry, som han kallas till vardags, placerade sig sexa och 
gick vidare till semifinalen på hemmaplan i april. 

Men allt började egentligen med en helt annan ponny. 
För efter några år som entusiastisk ridskoleelev insåg 
mamma och pappa att hästintresset verkade hålla i sig. 
B-ponnyn Sörgårns Cindy köptes till den då tioåriga Lisa 

som satsade allt på sin ridning. En satsning som slog väl 
ut; förra året knep ekipaget ett SM-brons i Borås. 

Idag är Cindy utlånad till en annan ryttare och Lisa 
fokuserar helt och hållet på sin Harry.

– Harry är en stark ponny med stor personlighet. Han 
är väldigt pigg och väldigt kelig, berättar Lisa och klappar 
sin ponny på halsen. Hon rider nästan varje dag och det 
läggs många timmar i stallet. Hemma blir det en hel del 
markarbete, det vill säga dressyr över bommar men på 
tävling är det bara hoppning som gäller.

– Hoppning är roligt. Det är en ny utmaning varje gång, 
säger Lisa. Hon och Harry är nyligen kvalade till med-
elsvår B och det stora målet i år är ponny-SM inomhus.

– Just nu känns det som om jag alltid kommer att ha 
hästar i mitt liv. Och skulle det inte gå bra i år på GP Pon-
nyn så gör jag ett nytt försök nästa år.

Men Lisa behöver inte göra något nytt försök. Hon tog 
sig vidare från kvalet till semifinalen på hemmaplan där 
det slutade med en andraplacering. Så vi får se Lisa och 
Harry även i finalen i Scandinavium.





billdal

MÅNGA ENGAGERADE. Carina Olofsson på Billdals Ridklubb kommer att ha närmare 40 funktionärer 
igång under semifinalen i GP Ponnyn.

Fakta Så har vägen fram till finalen i Scandinavium sett ut
De hoppfulla ryttarna som 

siktade mot en plats bland de 
tio som får rida finalen i Scandi-
navium den 27 april i samband 

med Gothenburg Horse Show 
inledde sina kval den 9 april hos 
Grevagårdens RF. Det gick också 
kvaltävlingar hos Stenungsunds 

HRF den 16 och Kungsbacka RK 
den 17 april.
Semifinalen avgjordes hos Billdals 
RK den 21 april.



SUPERTORSDAG
DELFINALER I HOPPNING & DRESSYR

gothenburghorseshow.com    Biljetter: Scandinaviums biljettkassa    031 -81 10 20    0771-70 70 70    ticnet.se    Gruppbokning: eventinfo@gotevent.se

G O T H E N B U R G  H O R S E  S H O W  2 4 - 2 8  A P R I L  2 0 1 3 
RO LE X FE I  WO R LD C U P ™ F I NAL -  R EEM AC R A FE I  WO R LD C U P ™ F I NAL 

Upplev torsdagens världscupfi naler i både hoppning och 
dressyr på riktigt nära håll. Ta med dig hela familjen på en 
tävling av absolut världsklass.
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Ett bra grundarbete i vardagen, var noggrann i dina färgval och överdriv inte. 
Så lyder häststylisten Joanna Fremes råd och tips för en glänsande häst. 

hitta rätt stil

Styla om din ponny
alla uppskattar att göra sin häst fin. Med rätt 
produkter blir det både enklare och roligare och du får 
dessutom ett bättre resultat. Joanna Freme driver företaget 
Xtreme Horse Makeover i Lerum. En del i verksamheten 
handlar om styling av häst men Joanna är noga med att 
poängtera att stylingbiten bara är kryddan:

– För att få en häst fin på riktigt krävs bra välbalanserat 
foder och ett gott grundarbete måndag till fredag. Jag kan 
inte trolla, det finns inte muskler på spray.

När det gäller produkter förespråkar Joanna framförallt 
ett bra grundschampo.

– Hoppa över såpan och diskmedlet. 
Satsa på ett teknikschampo som fördjupar 
och förstärker hästens färg, exempelvis ett 
skimmelschampo. Det finns motsvarighe-
ter för de andra färgerna också.

en knOppad man ger ett prydligt 
intryck. Stryk också ”mulkräm” vid ögon 
och näsa för att ”highlighta” områdena.

– Använd inte vaselin eller olja. Det 
drar till sig damm och reagerar på sol. 
Lacka hovarna men tänk på att man inte 
får ha heltäckande hovlack vid exempel-
vis dressyr och de flesta utställningar. Sätt 
glansen med en bra finishingspray över hela hästen.  

lyft fram din Hästs fördelar och försök dölja nackde-
larna. En smal häst med stort schabrak ser ännu smalare 
ut. En tjock häst ser mindre ut med ett mindre schabrak. 
Ett långt huvud blir kortare med ett svängt pannband. En 
tunn svans ser tjockare ut om den är lockig. Klipp den 
rakt av. 

– Välj utrustning utifrån din häst, inte utifrån din egen 
favoritfärg. En kallfärgad häst ska ha kalla färger och vice 
versa. En brun häst, det vill säga en varmfärgad häst, med 
brun utrustning med mässingsfärgade spännen och ex-
empelvis ett sandfärgat schabrak ger ett snyggt helhetsin-
tryck. Bling och kristaller är snyggt men all styling ska ske 
med stil och finess. 

”Välj utrustning 
utifrån din häst, 
inte utifrån din 
egen favorit-
färg”

JOANNA FREME

”All styling ska 
ske med stil 
och finess.”

JOANNA FREME


crW® Veneto riDStöVel
nn Snygg stövel i oljad nubuck. Reglerbart skaft
med snörning och resår utmed dragkedjan.
Dekorativt mässingfärgat spänne. Tillverkad
i Europa.

horSeheaD® arezzo läDerriDStöVel
nn En något högre/smalare ridstövel i läder med
skinnfodrad insida. Resår utmed dragkedja.
Finns med smal och normal skaftvidd.

crW® torino läDerriDStöVel
nn Läderstövel med skinnklädd insida och
sula. Justerbar skaftvidd med Freelock Auto
Rewinding- system. Dragkedja bak. Tillverkad
i Europa.

Här kan du hitta årets nyheter hos Hööks
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