
Riksstoutställningen 2015 

  
2015 erbjöd en fantastisk kollektion av ston som visades upp vid Riksstoutställningen på 
Flyinge i samband med Svenskt Avel och Sportchampionat. 

Riksstouttagningen ingick i 3-årschampionatet och dessa ston startade först i respektive klass. 
Efter sin uppvisning togs de sex poängmässigt bästa stona in på ring tillsammans, för exteriört 
omdöme och rangering. De 17 treåriga stona som kvalat till Rikssto visades under ryttare och 
de 11 hoppstona löshoppade. Alla stona var markerade med rosa rosetter för att 
uppmärksamma Rosa bandet-kampanjen. 

De tre dressyrdomarna Bo Jenå, Wiveca Schenholm och Mariette Sanders-Gansewinkel från 
Holland dömde 3-årschampionatet och när de bästa stona kom in på ring utan sadel steg 
exteriördomare Birgitta Larsson in i manegen för att tillsammans med de andra domarna 
granska exteriörens korrekthet, ändamålsenlighet och utvecklingsbarhet. I Riksutställningen 
spelar nämligen exteriören en viktig roll. Detta innebar att placeringen kastades om lite mot 
stonas dressyrpoäng. 

Vinnare av Kungakannan, bästa gångartssto blev Diod (F. 2) 
(SWB). Ägare och uppfödare är Per-Arne Persson, Västra Torup. 
Diod är e. Ampere u. Delight (F. 2) (SWB) - Don Schufro och 
ryttare är Yvonne Österholm. 

2:a placerad blev Tivoli CML (SWB) uppfödare och ägare är 
Charlotte och Magnus Liliemark. Tivoli CML är e. Ampere u. 
Gillenia (SWB) e. Fürst Heinrich, även hon rids av Yvonne 
Österholm. 

3:dje placerad blev Tuschomie (SWB). Ägare är Jasmine 
Järnepalm och Erik Olofsson. Uppfödare är Annica Hedman. Tuschomie är e. Tuschinski u. 
KGS Hörgaard Remis e. Blue Hors Romancier, ryttare är Matilda Adolfssson. 

Löshoppningen dömdes av Henrik Ankarcrona och Mikael Nolin och när de sex bästa stona 
kom in på ring var det exteriördomare Karl-Henrik Heimdahl som tog över mikrofonen. Efter 
lite granskande och diskussioner domarna emellan, stod det klart att även hoppstonas 
rangering ändrades i relation till poängen. 

Övriga finalister: 
Diorissinma Vena (SWB) Sandra Stenstorp  
Hågehills Amazing (SWB) Stephanie Wretmo  
Allegra (SWB) Anna Svanberg 

 
 
  



Vinnare av Hornsundspokalen, bästa hoppsto, blev 
Capricornia Gold (SWB) som är uppfödd och ägd av Ulrica 
Molinder Högberg/Deposi. Capricornia Gold är e. Centaurus 
(SWB) 1221 u. Corlenta Gold (SWB) - Corlensky G, visare var 
Björn Svensson.  

2:a placerad blev Cahleya (SWB), uppfödd och ägd av Johanne 
Goldberg. 
Chaleya (SWB) är e. Careful 1112 u. Jardanta 29262 e. Daimler 
och visare var Karoline Goldberg. 

3:dje placerad blev Fidelie M.Å (67) (SWB) ägare och uppfödare är Inger Magnusson-
Åsenius. Fidelie M.Å är e. Heartbeat u. Fia-Lotta MÅ (67) (SWB) e. Hip Hop (SWB) visare 
var Josefina Gunnarsson. 

Värt att notera är att Capricornia Gold (SWB) är en stimulansavkomma och det var inte så 
länge sedan som Ulrika Molinder Högberg höll i Hornsundspokalen senast. Det var 2011 när 
Capricornias mor, Corlenta Gold (SWB) vann Hornsundspokalen på Strömsholm. 
Att även Diod (F.2) (SWB) som vann Kungakannan, också kommer från en förärvningssäker 
familj blev tydligt när hennes bror Quarton (SWB) vann 6-årschampionatet och systern 
Dorette (F.2) (SWB) kom till final i 5-årschampionatet. 

Övriga finalister: 
Heaven (SWB) Emelie Nilsson  
Ridges Star (SWB) Camilla Axelsson  
Thelma Hästak (SWB) Joel Andersson 

 

 

 

Rosa Bandet-kampanjen 

Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj genomförs under oktober varje år med syfte att 
finansiera cancerforskning, sprida kunskap om cancerprevention och bröstcancer samt 
bedriva påverkansarbete. Kampanjen genomförs i höst för 13:e året i rad. Var med du också! 
https://www.cancerfonden.se/rosabandet/om-rosa-bandet-kampanjen. 


