Årets Hästsportgala i Örebro
en symbios i ridsportens och avelns tecken.

Fotograf Maria Sjölinder

Galan började med mingel och massor med snack. Alla var uppklädda till tänderna. ÖLRF och
SWB hälsade välkommen. När vi hade minglat färdigt tog vi oss alla upp i den vackra salen på
hotell Elite, där vi hade utsikt över slottet och där det faktiskt pågick en gala till, nämligen
Riddargalan. Lite senare fick vi veta av Örebro Läns Ridsportförbunds (ÖLRF) verksamhetschef
Emma Wretefelt att det pågick ytterligare en gala i Örebro denna helg, nämligen Travgalan. Så
en riktig hästfesthelg således.
Vi hade väldigt trevligt runt bordet, åt en god trerättersmeny och drack valda drycker därtill.
Det kändes extra lyxigt med en härlig glassbomb som dessert!
Alltefter som kvällen gick steg spänningen, vem skulle vinna de olika priserna! Det var dags för
presentation av vinnarna. Vi började med att visa den nya SWB filmen toppad med passande
musik!
Sedan fortsatte vi med fölvinnare och avslutade med Årets Uppfödare och Årets Uppskattning!
Här kommer resultaten!

Årets uppfödare
SWB Örebro vill med stor glädje tilldela Årets
Uppfödarpris till uppfödaren av Zilenzia, familj
Håkan Jansson.
Zilenzia är 3-årsstoet som tog grand slam på
treårstestet i Örebro län som genomfördes i
Askersund, med både bästa gångartspoäng och
bästa hoppoäng.
Däremed var Zilenzia kvalificerad till Breeders på
Flyinge, där hon återigen presterade så
fantastiskt att hon vann den eftertraktade
Hornsundspokalen som bästa Rikssto.
Det är första gången ett länsfött Örebrosto
vinner Hornsundspokalen.
Bild: Stolta uppfödare till Zilenzia: fam. Håkan Jansson.
Fotograf Maria Sjölinder
Hornsundspokalen, 2002
Vandringspriset Hornsundspokalen skänktes 2002 till ASVH av Madeleine Bratt, numera gift Mörner. Pokalen
hade tidigare tillhört hennes styvfar Conrad Ekman på Bjärka - Säby i Östergötland. På pokalens fot står
”Hultsbruks Hederspris länslantbruksmötet i Skänninge 1929”. Conrad Ekmans far, Oscar Ekman, hade ardenneruppfödning i stor skala och deltog med flera hästar i den välbesökta utställningen. Hornsundspokalen tilldelas
ägaren till främsta exteriöra hopptalang bland treårsstona.

Glada pristagare

Stolta pristagare, från vänster
Robert Willén, Elin Johansson,
Lena Zeiloth, Annika Bäckgren
och Håkan Jansson.
Fotograf Maria Sjölinder

Bästa föl
Familjen Nordkvists vandringspris till bästa länsfödda hoppföl vid fölbedömningen i Örebro
län har tilldelats uppfödaren Annika Bäckgren, Askersund för hästen Unique MB, sto, f. 2016,
e. Cascadello, u. Usdorette-W, ue. Indoctro.
Dragonpokalen till bästa länsfödda gångartsföl vid fölbedömningen i Örebro län har tilldelats
uppfödaren Ylva Joyce, Örebro för hästen Cayenne (SWB), sto, f. 2016, e. Blue Hors St. Schufro
u. Cinnamon (SWB) ue. Blue Hors Hertug .

Unique MB

Cayenne

Bästa treåring
Familjen Zeiloths vandringspris till bästa länsfödda hoppsto vid Treårstestet i Örebro län har
tilldelats uppfödaren Fam Håkan Jansson, Mosjö-Råby, Örebro för hästen Zilenzia (SWB), sto,
f. 2013, e. Zorro u. Dura van de Zuuthoeve, ue. Dokkum de Rialfo.
Enoch Karlssons vandringspris till bästa länsfödda gångartssto vid Treårstestet i Örebro län har
tilldelats uppfödaren Fam Håkan Jansson, Mosjö-Råby, Örebro för hästen Zilenzia (SWB), sto,
f. 2013, e. Zorro u. Dura van de Zuuthoeve, ue. Dokkum de Rialfo

Zilenzia (SWB).

Bästa fyraåring
Familjen Jonssons vandringspris till bästa länsfödda hopphäst vid Kvalitetsbedömningen för
Örebro län har tilldelats uppfödaren: Elin Johansson, Örebro för hästen Dezign ES (59) (SWB),
sto, f. 2012, e. Zuidenwind u. Duchesse (59) (SWB), ue. First Wish
SWB Örebro vandringspris till bästa länsfödda gångarts-häst vid Kvalitetsbedömningen
för Örebro län har tilldelats uppfödaren: Elin Johansson, Örebro för hästen Dezign ES (59)
(SWB), sto, f. 2012, e. Zuidenwind u. Duchesse (59) (SWB), ue. First Wish

Design ES (59)(SWB) (ryttare Emelie Aldenfalk) Foto: Ulrika Jacobs

Ännu fler glada pristagare!

Bild t v: Fotograf Maria Sjölinder
Uppfödaren Tove Heeger och Cia Berger (ägare/ryttare till Le Quito, samt bild till höger)

Framgångsrik dressyrhäst
Familjen Åqvists Vandringspris tilldelas uppfödaren Tove Heeger, Frövi för hästen Le Quito
(231838), valack 2001, e. Quite Easy, u. La Corniche, e. Curacao xx.
Motivering
Le Quito har med sin ryttare Cia Berger har under flera år hållit en jämn hög nivå inom svår
dressyr (t o m Intermediere) och tävlat mot Sveriges dressyrelit på regionala och nationella
tävlingar. Le Quito, som kommer från stofamilj F.2, med Dragon, Gaspari och Utrillo i
stamtavlan är ett utmärkt exempel på en välutbildad dressyrhäst som representerar Örebro
läns avel på ett förtjänstfullt sätt.

Framgångsrik hopphäst
Familjen Bäckgrens Vandringspris tilldelas
uppfödaren Vibeke Jonsson, Örebro, för hästen
Manick (266736), valack, f. 2007, e. Manhattan,
u. Carlotta, e. Contendro .

Foto: Anna-Lena Bergqvist, Tidningen Ridsport

Motivering
Manicks prestationer på Elitnivå ligger i en klass
för sig bland länsfödda hopphästar med
placering t o m 150 hoppning med sin ryttare
Niclas Jonsson. Resultaten talar för sig själv och
SWB Örebro vill därför uppmärksamma
ekipagets fina prestationer under året. Manick
är ett utmärkt exempel på framgångsrik
hoppavel i länet.

Framstående avelssto
Stopriset Carat Memorial tilldelas uppfödaren
Susanne Gustavsson och Ulf Bergström, Örebro för hästen
Cellamie LB (268128), sto, f. 2006, e. Bocelli (SWB),
u. Cincinnati (5) , e. Ciceron.
Motivering
Cellamie LB har, förutom fina prestationer t o m Prix St George
med vinster och placeringar, även fått en avkomma som
fyraårigt sto, nämligen Flanagan LB (268129), valack, f 2010, e.
Flash Dancer I. M., u. Cellamie LB, e. Bocelli, som under 2016
tävlar t o m Msv C med placering i alla starter. Båda tävlas av
uppfödaren Susanne Gustavsson. SWB Örebro vill på detta sätt
lyfta fram ett fint dressyrsto för både prestation och avel.

Uppvisarpriset
Rober Willén, tilldelas för andra året i
rad Uppvisarpriset för väl visade hästar
på treårstest i Örebro Län. Priset, som
är domarnas val får Robert för att han
håller en jämn hög kvalitet på sina
visningar och för att hästarna visas i
föredömligt skick.

Robert Willén visar häst

Årets Uppskattning
Priset ”Årets Uppskattning” tilldelas Lena Zeiloth
– som särskild uppskattning från SWB Örebro styrelse
tilldelas Lena Zeiloth ”Årets Uppskattning” i form av en fin
blomsterbukett för sin insats som aktiv uppfödare som
arrangerat roliga och spännande avels- och försäljningsbefrämjande aktiviteter i Örebro län.
Lena Zeiloth
Fotograf Maria Sjölinder

Dessa aktiviteter såsom SWB Pop-Up Sales och främst
Eklunda Open har bidragit till mötesplatser för avel och
ridsport i Örebro, där vi kunnat utbyta erfarenheter, titta på
hästar och kanske köpa eller sälja en och annan fin länsuppfödd häst.

