
Mer om Hästsportgalan i Örebro 

Årets Hästsportgala genomfördes lördagen den 4 februari 2017 på Elite Stora Hotellet i 

Örebro. Hästsportgalan är ett samarrangemang mellan Örebro Läns Ridsportförbund och 

SWB Örebro och lyfter fram samarbetet mellan ridsport och avel och premierar länets mest 

framstående ryttare och uppfödare. 

SWB producerar hästar som konkurrerar internationellt i alla tävlingsdiscipliner. SWB-aveln 

är en av världens äldsta raser för uppfödning av hästar och har ett mycket gott rykte. Våra 

svenska uppfödartraditioner bygger på sund hästhållning, stor kunskap och villighet till 

nytänkande i uppfödarkåren och ett djurskydd i världsklass som ger hållbara, sunda och 

välutbildade hästar. 

Världsstjärnor såsom Meredith Michaels-Beerbaum (hoppning), Edwina Tops-Alexander 

(hoppning), Patrik Kittel (dressyr), Sara Algotsson-Ostholt (fälttävlan) och inte att förglömma 

våra egna Jerringpristagare Rolf-Göran Bengtsson (2011) och Peder Fredricsson (2016) letar 

ständigt efter nästa stora stjärna som mycket väl kan vara en SWB-häst. Vår mesta lokala 

stjärna är Niclas Jonsson (hoppning) men det finns fler, såsom Cornelia Wallenborg 

(ponny/hopp), Elin Angergård (jun/dressyr) Emelie Aldenfalk (dressyr) Arnold Assarsson 

(hopp), Elin Jansson (hopp) och Susanne Gustavsson (dressyr). 

Under årets Hästsportgala delade SWB Örebro ca 10 Vandringspriser till framstående 

uppfödare och Örebro Läns Ridsportförbund premierade ca 40 av sina framstående unga 

ryttare som vunnit DM-medaljer på ponny och ridhäst såsom Junior, Young Rider och Senior i 

alla discipliner.  

Örebro Hästsport gala är ett samarbete kring hästen som skapar en sund jämlik och rättvis 

idrott där män och kvinnor, gamla och unga oavsett ursprung utövar idrott på lika villkor.  

Således var det många glada pristagare uppmärksammades på Årets Hästsportgala i Örebro. 

För oss som avlar kommer det finnas många duktiga ungdomar att få ut våra hästar till 

framöver, den saken är säker.  

Lite statistik 

I Örebro Län finns ca 12000 hästar (statistik från Jordbruksverket, alla hästraser inkl. trav), ett 40-tal 

rid- och tävlingsklubbar med 3500 medlemmar, ett hundratal motiverade och kunniga hästuppfödare. 

Örebro Län har ca 650 licensierade ryttare, varav ett flertal på Elitnivå i flera grenar, främst i hoppning 

och dressyr. Det genomförs ca 100 tävlingsdagar och ca 8000 starter vilket beräknas engagera ca 

25000 människor inom ridsporten i Örebro varje år såsom funktionärer, familjemedlemmar, ryttare, 

uppfödare och hästföretagare.  

I Sverige föds det ca 3500 SWB hästar varje år. Det föds det ca 250-300 hästar i Örebro Län, många av 

dem SWB-hästar. Flera exporteras eller tävlas på nationell nivå och deltar i stora evenemang såsom 

Göteborg International Horse Show, Falsterbo Horse Show och Stockholm International Horse Show. 

Bara dessa tre stora hästtävlingar i sig samlar cirka 200 000 hästentusiaster. 

http://www.michaelsbeerbaum.com/

