Motiveringar till vandringspriser 2019 utdelade på Ridsportgalan 2020
Familjen Bäckgrens Vandringspris
Motivering:
För sina prestationer i 145-hoppning i nationella tävlingar har denna häst redan som 8-åring utmärkt sig
väl. Familjen Bäckgrens Vandringspris för framgångsrik länsfödd hopphäst 2019 går till Gant Ek och
uppfödarna Lena & Benny Zeiloth .

Vinnare är Gant Ek

Familjen Åqvists Vandringspris
Motivering:
Denna häst har i ung ålder presterat upp till Intermediare II. Under 2019 debuterade han i internationell
Grand Prix och ingick i det svenska laget i NM U25 i Danmark. Denna häst har därmed visat framhovarna
rejält. Familjen Åqvists Vandringspris som framgångsrik länsfödd dressyrhäst 2019 går till Cilantro (SWB)
och uppfödaren Ylva Joyce.

Vinnare är Cilantro

SWB Örebro Coming Star Hoppning
Motivering:
Denna häst rankades som nummer 2 av Sveriges alla 5-åringar 2019. Detta är en fantastisk prestation
eftersom konkurrensen är hård. SWB Örebro har inte på flera år haft en Örebrouppfödd 5-åring så högt
rankad. Detta är en häst med framtiden för sig. Denna häst tilldelas därför SWB Örebros pris som
Coming Star Hoppning.

Vinnare är Zjechov

SWB Örebro Coming Star Dressyr
Motivering:
Den här unga hästen har placeringar i Msv B i hård konkurrens med äldre hästar och är rankad nummer
45 av Sveriges alla 7-åringar. Av Örebrorankade ekipage återfinns denna häst på 13 plats och är
dessutom den yngsta hästen.

Vinnare är Design ES

Carat Memorial
Motivering:
Med egna meriter och med avkommor som placerat sig i Msv-hoppning visar detta sto på hög klass både
vad gäller avel och kapacitet. Vandringspriset Carat Memorial går till Orchis och till ägaren Anna-Greta
Nordstedt.

Vinnare är Orchis

Årets Uppfödare
Motivering:
Denna person har haft flertalet fina framgångar som uppfödare. Uppfödningarna håller en jämn hög
nivå och är på väg upp i klasserna. Flera fina unghästar presterar upp till 140-hoppning. Under 2019 blev
en av unghästarna SWB Örebros bästa hopphäst vid Ridhästtestet i Linköping.

Vinnare är Anna-Greta Nordstedt

