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Kategori C och D vilka får åka till British Racing School 2020: 
Edw

in Schm
idt Christian

Engla Tunm
ar

Alva Eriksson
Stina Ö

stlund 

Kategori A och B vilka får åka till Lilla Rörby Ponnygaloppklubb 2020:
Stina Landh
Annie Lundbäck
Leah Fridell
Stina Carlsson

Vinnare
av

Jockeyklubben
Cup

2019
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I år fyllde jag 12 år m
en har haft förm

ånen att inte bli längre än att jag kunde rida m
in superfina A-ponny Sjöbrisens 

Bajonett hela säsongen. Totalt gjorde vi tillsam
m

ans 39 starter och vann 36…
tre gånger har vi blivit tvåa. En fantastisk 

tid m
ed en fantastisk ponny som

 började m
ed vårt första tackbrev till er våren 2017. Då hade jag vågat sitta upp 

barbacka på parkeringen och blivit fotograferad m
ed m

in pokal. Det var en jordskredsseger efter den tuffa inledning vi 
haft tillsam

m
ans. U

nder resterande av 2017 och fram
för allt 2018 som

 var ett fantastiskt år m
ed 16 starter 16 segrar 

utvecklades ponnyn från att vara en vilde till en m
ycket fin ridbar och ”säker” ponny.

M
in tid tillsam

m
ans m

ed Bajonett har lärt m
ig att anpassa sig och ha nyfikenhet för hästen som

 individ. Resan ner till 
Jägersro för vår sista start planerades som

 vanligt steg för steg så vi kunde landa hos Tony O
scarsson dagen innan. Från 

Tonys stall når vi Lutfi Koljinis träningsanläggning och det gör platsen till Bajonetts absoluta favorit. Här kan hon få 
galoppera m

inst 7 km
 på sandiga vägar kvällen innan och så en ny lika lång tur åt ett annat håll sam

m
a m

orgon som
 

tävlingen. M
am

m
as fullblod Hot Chestnut får ofta följa m

ed som
 sällskap och sparringpartner. Inte alla shettisar som

 
reser m

ed ett fullblod, det är väl oftast tvärtom
.

2019 kom
 jag inte iväg på ert läger hos Bernita m

en laddar absolut för att göra det 2020.  N
är det var dags att slutgiltigt 

tacka ja till platsen i februari i år hade jag det tufft i skolan och kände att jag inte klarade allt som
 hände. N

är det väl var
lägerdags hade det lugnat sig m

en då hade vi redan läm
nat platsen vidare. Det som

 blev rörigt startade m
ed m

in seger i 
Abu Dhabi nov-18 som

 inte m
ottogs allt för positivt i en liten stad som

 Söderköping på en liten W
aldorf skola utan blev 

tyvärr istället en form
 av lärarm

obbing m
ot m

ig. N
u har jag bytt skola och börjat 7:an. 

Hem
m

a i stallet har jag två fina C-ponnyer,  Clongeel Chocolate och Flying Flicker. De turades om
 att starta under året.  

Flying Flicker som
 är 4 år i år är ursnabb m

en har haft fokus på det m
esta utom

 att springa rakt fram
 så vi har 

kam
panjat m

ed att han ska hålla sitt spår och gå rakt. Hoppas till våren att vi kan lägga m
er fartträning på honom

, det 
har hittills fått vänta. M

in glada Cob ”Clow
nen” är ingen typisk galoppponny m

en gör alltid sitt bästa i loppet. Tyvärr 
har han kom

m
it på att han kan tjuvstarta om

 starten dröjer och då kan det också tyvärr bära av lika gärna baklänges 
som

 fram
länges. Kanske får han ägna sig åt fälttävlan istället. Sparkey m

in B-ponny finns också kvar och är en m
ysig 

kom
pis att krypa nära när m

an behöver någon som
 håller ens hjärta i sin hand ”hov” för en stund.

N
u ska jag gå ut och göra precis det…

..
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Tack Jockeyklubben för att ni ger ut detta pris. Det är 
väldigt lärorikt m

ed denna resa, jag tycker det är 
jättebra för oss ungdom

ar att få chansen till ett sånt 
här pris. Att vi ponnyryttare får se hur det är i 
galopplivet och får chansen att vara på British Racing 
School. Tack också för resebidragen som

 hjälper oss 
så att vi kan åka till andra banor och tävla.

Tack!

Engla Tunm
ar



Stort tack till 
Jockeyklubben

D
et är väldigt kul att Jockeyklubben fortfarandesponsrar 

ponnygaloppen. D
et har varit en dröm

 att vinna detta pris 
sedan jag fick reda på

att detta fanns vilket var för ett par år 
sedan. Jag har sedan dess käm

pat för att kunna vinna och få
åka till E

ngland och lära m
ig m

er. 

Jag går på
en sportskola m

ed ridning som
 tillval och har fått lov 

att ägna m
ig åt träning och galoppsporten inom

 skolan. D
et är 

jätteroligt! Jag vill satsa på
galoppen och m

in stora dröm
 är att 

bli lika duktig jockey som
 Fredrik Johansson. 

D
et har varit jättespännande att kunna vinna en resa till 

E
ngland och BR

S i ponnygaloppen. D
et har varit jättepirrigt 

om
 jag skulle lyckas kunna kom

m
a m

ed även om
 jag inte vunnit 

än i kategori D
. D

et är jättebra att det finns ett pris att käm
pa 

för även om
 m

an inte har bästa hästen. D
et är jättebra.

V
i har fått jättebra stäm

ning i Skåne tack vare M
im

m
i. V

i 
tränar tillsam

m
ans flera gånger i veckan, m

in syster Linnea, 
E

ddw
in och jag. V

i har jättekul och jag har fått flera nya bra 
kom

pisar. 

Tack så
m

ycket till alla er ☺

M
vh Stina Ö

stlund





Det har varit en rolig och spännande 
säsong. Jag har m

ed den num
era 

pensionerade B-ponnyn Too Bright Too 
tagit m

ånga fem
te, fjärde, tredje och 

andraplatser sam
t två hederspriser vilket 

har lett till att jag får åka till en spännande 
träningshelg hos Hedm

ans. 
Jag ser väldigt m

ycket fram
 em

ot att lära 
m

ig m
er och utvecklas under denna helg. 

Tack Jockeyklubben för detta roliga pris!

Stina Carlsson



Tack 
Jockeyklubbben!

Veronicas M
inirid tackar för den generösa 

sponsringen av ponnygaloppen och m
ed 

ridskolebidragen under 2019



Vi vill skicka ett stort tack till Jockeyklubben och Tapw
ell för den 

fina sponsringen av ponnygaloppen genom
 Jockeyklubben Cup!

Annie vill också särskilt tacka för det fina priset för totalsegern i 
kategori B. 

Hälsningar från Sofia, Annie och N
ora Lundbäck 



Tack Jockeyklubben
Förergenerösa

sponsring
till ponnygaloppen

och
vår

ponnygaloppridskola
under 2019

Lilla Rörby
Ponnygaloppklubb



Ett stort tack till Jockeyklubben  från 
Svensk Galopp för ert  stora engagem

ang
och er generositet. 

Det betyder oerhört m
ycket för våra 

kom
m

ande aktiva att de får en bra och 
gedigen utbildning!

Svensk Galopp tackar Jockeyklubben


