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Douglas på topp-10
”Jag hade fått lite smak  

på en ännu högre placering 
efter omgång 1, då kändes 

topp-5 möjligt”
Sidan 18

Saknar du ditt kundnummer?  
Ring 0770-45 71 40 så hjälper  
vi dig .
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Har du inte fått din  
tidning?
Ring 0770-45 71 40.

Prenumerera?  
Gå in på ridsport.prenservice.se
Helår  895 kronor
Halvår   495 kronor
Autogiro: betala enkelt via autogiro, 
endast 78 kronor i månaden tills 
vidare.

 Kontakta Ridsport 

Välkommen!

M
ånga av er har sä-
kert längtat alldeles 
för länge. Men nu 
är den här på allvar 
– utomhussäsong-

en. Självklart bjuder Ridsport på 
matnyttig information som kan 
inspirera dig till en rivstart. Till 
exempel får du inte missa Lotta 
och Sylves råd om vad du ska 
tänka på innan säsongen börjar, 
på sidan 42.

Ytterligare en sak många sett 
fram emot är att det nu börjar bli 
behagligt väder och skönt att vara 
ute och fixa saker. Om du under 
vintern funderat på att skaffa ett 
nytt elstängsel ska du definitivt 
kolla in sidan 36. Där hittar du 
massor av tips om hur du gör och 
vad du ska tänka på.

Vi på redaktionen gläds givetvis 

åt Douglas Lindelöw och Casel-
los mycket fina åttondeplats i 
världscupfinalen i Las Vegas. Det 
kommer att bli spännande att 
följa deras framfart under den 
här utomhussäsongen.

Men även om Douglas insats var 
nog så imponerande, överträffa-
des den av en annan ung ryttare 
– Bertram Allen som tog hem tred-
jeplatsen. Som 19-åring. Läs mer 
om naturbegåvningen Bertram på 
sidan 21.

Mattias  Lundgren, 
redigerare

 Hänt på webben

Matthias Rath höll 
clinic i Sigtuna
Matthias Rath höll clinic för första 
gången i Sverige och Sigtuna. Det 
blev både prat om Totilas och ett 
träningspass med fyra ekipage under 
dagen.   

PLUS-artikel för prenumeranter

Webbfrågan: Vad 
tycker du om att  
avelschampionatet 
kan flyttas till Elmia?

Det är mycket bättre!
 60%
Jag tycker det ska vara  
kvar på Flyinge
 29%
Båda alternativen är bra
  7%
Vet inte 
 4%

Få mer!
Läs mer om Krafftsam-
lingen på webben, vi har 
referat från seminariet, 
clinicen och bildspel 
från hingstvisningen.

tidningenridsport.se
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Se bildspel från 
 hingstvisningarna
Hingstvisningarna i landet är många 
och Ridsport försöker att täcka de 
flesta. På webben hittar du alltid de 
senaste bildspelen från visningarna. 

PLUS-artikel för prenumeranter

Missa inte....

… Staketskolan
Dåliga staket retar mig. Lappade och 
lagade elstaket med massor av skarvar 
och lösa trådar. Grindar som hänger på 
marken, och folk som lappar på med 
en tråd till och tror att staketet ska bli 
bättre då. Jag kan bli oproportionerligt 
irriterad på sådant. Fast samtidigt är 
det ju en säkerhetsfråga. Det är ytterst 
få hästar som inte respekterar ett sta-
ket med bra spänning. Och det går att 
få bra spänning till och med vid riktigt 
dåliga förhållanden. I det här numret 
kan du läsa hur. 
Kajsa Ekedahl

Fokus på 
kunskap
Inspiration. Frenk Jespers har lång erfaren-
het från KWPN i Holland. Under Krafftsam-
lingen på Strömsholm den 26 april diskute-
rade han bland annat bedömning av unga 
hästar, här med Tinne Vilhelmson Silfvén. 

Dajm  tävlar i dressyr
Lyckängs Dajm har kvalat till Msv A 
dressyr tillsammans med sin ägare 
Jessika Sundström. Men många blir 
förvånade när de travar in på banan - 
Dajm är nämligen en fjording. 

PLUS-artikel för prenumeranter
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