HINDERSPORTEN I SKANDINAVIEN 2017
- RAPPORT OCH SYNPUNKTER
Al Bustan vinner
Svenskt Grand National.

SEGERRIKASTE HINDERHÄST I SKANDINAVIEN 2017 blev VARENNES (GB) ägd av
Mr Ascot och tränad i Norge av Are Hyldmo.
VARENNES segrade 3 gånger på 6 starter
och var dessutom tvåa en gång och trea
2 gånger. För denna suveräna prestation
erhåller ägaren Föreningen Skandinavisk
Hindersports specialsydda täcke att utdelas
på Svensk Galopps Årets Häst-gala den 3
februari 2018.
VINSTRIKASTE och SEGERRIKASTE HINDERRYTTARE 2017 är Christopher Roberts
med närmare 700.000 SEK i inridna pengar.
På 26 ritter blev det 10 segrar, 7 andraplatser
och 3 tredjeplatser – ett helt enastående
resultat. Segerprocenten = otroliga 38!
Altmeister Niklas Lovén var inte mycket
sämre med 6 segrar, 1 andraplats och 6 tredjeplatser på 28 uppsittningar. Segerprocenten blev här 21 och inridna pengar närmare
600.000 SEK.
Därefter kom Henrik Engblom med 5
segrar och Anna Pilroth med 2 segrar. Bäste
amatör blev unge lovande Elliot Öhgren med
2 segrar på 8 starter före erfarne Daniel
Wirenstål med 1 seger och många fina
placeringar på 19 starter.

I tålmodig väntan på de nya hinderbanorna på Bro
Park har ännu en hindersäsong avverkats. Många
goda krafter har samspelat och spännande, välridna
och publikfriande löpningar har avridits enligt ett program, som innehöll extra dagar på såväl Strömsholm
som Blommeröd/Strandängen.
Det är verkligen värt att understryka hur mycket alla frivilliga
insatser – från alla, som älskar hindersporten – betytt. Vi tänker
då framför allt på hela det fantastiska Strömsholmsgänget
under ledning av Magnus Gustavsson, Elisabeth Oldengren
och Ingrid Önning, med flera, och Skånegänget, med beundransvärda insatser av Niels Dreyer, Alan Jack, Per Michanek,
Anders Herlin, Tony Oscarsson, Rein Kuningas, för att nämna
några. Utan deras insatser i samverkan med Svensk Galopp och
sportchefen Dennis Madsen hade det inte gått att genomföra
en i det närmaste acceptabel hindersäsong.
Alla, som nu under många år bidragit till att underhålla och
utveckla den Skandinaviska Hindersporten i väntan på att de nya
hinderbanorna på Bro Park inviges är verkligen värda mycket beröm. Detta gäller kanske allra mest HÄSTÄGARNA, som fortsatt
att satsa – i väntan på att sedan länge beslutade åtgärder ska
genomföras. Extra glädjande är att många nya hinderhästar har
importerats – många är under inhoppning och nya konsortier har
bildats.
VINSTRIKASTE HINDERHÄSTÄGARE I SKANDINAVIEN
2017 – Stall Stora Skuggan med närmare SEK 370.000 i
insprungna pengar, följd av Mr Ascot med SEK 250.000 och
Lokotrans 180.000 (inkl Svenskt Grand National) och på fjärde
plats Hästgruppen i Lund AB med närmare SEK 160.000. Av
detta framgår att hindersporten inte enbart består av hängivna
amatörer! Totalt har närmare 3 miljoner SEK utbetalats i prispengar. 30 löpningar har avridits, vilket innebär ca SEK 100.000
per löpning. 62 hästar har startat i hinderlöpningar i Skandinavien 2017.

INTERNATIONELLA MERITER
Utöver de 9 segrarna i Skandinavien vann Christopher Roberts
även en fin häcklöpning i tyska Bad Harzburg med Anders
Herlins irländske nyimport TRUCKERS GLORY (IRE), som tränas
av sin ägare i Skåne.
Under samma meeting var CALVADOS (SWE) tvåa under
toppvikt med Niklas Lovén i sadeln – dessutom på blytung bana
efter kraftigt skyfall dagarna innan.
Niklas Lovén har 2017 vunnit den största hinderlöpningen i
Polen och dessutom varit placerad som trea på stoet LIGHT MY
FIRE i den världsberömda steeplechasen VELKA PARDUBICE
utanför Prag i Tjeckien. Denna prestation kan absolut jämföras
med en tredjeplacering i GRAND NATIONAL på Aintree/Liverpool i England. Vilka fantastiska hinderryttare vi har!
Hästägaren och hinderentusiasten Ulf Sjöberg, som står
bakom Stall Hvitas Stierna, har i väntan på Bro Parks hinderbanor med stor framgång etablerat sig i både Tjeckien och Frankrike. Stallet har bl a vunnit en väldoterad häcklöpning på Auteuil
i Paris. Det är alltså inte bara svenska travhästar, som hissar den
svenska flaggan i Paris . . .
Calvados och Niklas Lovén efter seger i Champion Hurdle

Varennes och Henrik Engblom

Truckers Glory och Christopher Roberts
GN-dagen på STRÖMSHOLM blev även 2017 en härlig och
framgånsrik dag med närmare 4.000 besökare och som alltid
med deltagare från hela Europa. SVENSKT GRAND NATIONAL
vanns överlägset av AL BUSTAN (IRE) mycket väl riden av
Josef Bartos från Tjeckien.
SVENSKT CHAMPION HURDLE slutade med en populär
hemmaseger för CALVADOS (SWE) ägd av Stall Stora Skuggan
och tränad av Dennis Persson.
TRÄNARE AV HINDERHÄSTAR
För 10 (tionde) året i rad blev Dennis Persson på Strömsholm
tränarchampion med 6 segrar på 32 starter, 9 andraplatser och 7
tredjeplatser och över SEK 600.000 i insprungna pengar.
Tvåa på listan är Are Hyldmo med 14 starter, 4 segrar, 4 andraplatser och 4 tredjeplatser, med över SEK 400.000, som resultat. Därefter kommer Stanislav Popelka (tränare till vinnaren av
GN),Niels Petersen, Fredrik Reuterskiöld, Charlotte Dillner och
Tony Oscarsson.

Glädjande är att allt fler professionella tränare nu satsar på hindersporten – som exempel Sandra Brolin, Hallvard Soma, Jacob
Hveding–Fretheim, Pia Höiom, Sigyn Dysell och Lone Bager,
som än så länge ensam representerar Danmark.
HINDERSÄSONGEN 2018
kan bli hur bra som helst! Propositioner är i antågande och vi
ser alla fram emot att de nya banorna på Bro Park börjar ta form
så att alla ägare av hinderhästar – nuvarande och blivande –
verkligen får en konkret och ljus framtid att se fram emot.
För Föreningen SKANDINAVISK HINDERSPORT
Jesko von Koenigsegg
SHS hemsida: www.galoppen.se
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