
 

 SIGNE HOAS 
 - kvalad till ponny-SM i hoppning

Hej! Hur är läget?

Det är bra med mig! Jag kämpar på 
med lumpen här nere i Skåne där jag 
numera bor. När jag är hemma från 
regementet rider jag från morgon till 
kväll vilket faktiskt passar mig väldigt 
bra!

Såg via dina sociala medier att 
du kvalade till NAF Five Star 
Magic Ponny Grand Prix som 
varit i Falsterbo. Hur kvalar man 
till denna klass och varför kunde 
ni inte åka?

Ja precis, det stämmer! Man kvalar på 
specifikt uttagna tävlingar i klassen 
MsvA, dvs 130 cm för en d-ponny. Jag 
fick sista kvalplatsen, men tyvärr är 
det internationella regler som gör att 
jag är för gammal för att starta samt att 
jag inte fick ledigt av försvarsmakten.

Du har även lyckats kvala med 
din Twilight till ponny-SM i 
hoppning? Hur ser det ut? 
Kommer ni kunna delta i årets 
utomhus SM på Sundbyholm 
11-14 augusti?

Yes, jag har kämpat i flera år att få till 
de där felfria rundorna i MsvB, men 
plötsligt klickade allt på senaste tävlin-
gen i Båstad och vi lyckades sätta alla 
kval till SM. Dvs red 2 felfria MsvB 
och en MsvA debut med ett ynka pet!

Igår fick jag även glädjande besked 
efter mycket krångel att jag får ledigt 
av försvarsmakten och kommer kunna 
delta i SM:et!

Twilight är din ponny som du 
har haft rätt många år nu. Du har 
även hunnit ha stoet Karkki ett 
par år nu. Berätta lite om dina 
tjejer. Deras egenskaper och 
varför blev det just dessa tjejer 
som hamnade hos dig?

Jag och Twilight har kamperat ihop i 
ganska precis 6 år nu, så vi känner var-
andra utan och innan vid det här laget. 
2016 köpte vi henne av Lisa Horwitz 
som också fött upp henne. Twilight har 
mycket energi och är väldigt känslig, 
precis som jag vill ha det.  
Som en Ferrari!

Karkki som är min ridhäst var mer av 
en slump att hon hamnade hos mig. 
Hon kommer från Finland och var ett 
projekt vi köpte våren 2019, då hon 
hade varit skadad under lång period 
och det var oklart om hon skulle kunde 
tävla någonsin igen. Nu efter 3 års 
kämpande har en del pusselbitar börjat 
falla på plats och förra året debuterade 
vi 120. Karkki är väldigt speciell. Hon 
har extremt mycket humör och en egen 
vilja. Hon får den tid hon behöver 
på sig att landa i skallen - för hoppa 
det kan hon! I detta nu är hon dräktig 
med Mr Vain GJ under tiden jag gör 
lumpen och om allt går vägen så står 
en liten fölis vid sidan om nästa år!

Du tog studenten för en månad 
sedan. Hur ser framtiden och 
dina mål ut?

Mycket har hänt sen studenten kan 
man säga. Som sagt var så gör jag 
lumpen just nu som vagnschef på P18/
P7. Det blir lite knepigt att hålla igång 
Twilight samtidigt. Min pojkvän hjälp-
er till och trimmar henne till vardags 
då jag bara är ledig vissa helger. Inte 
optimalt inför SM, men det är vad det 
är. Efter SM skall Twilight säljas då 
min ponnytid börjar lida mot sitt slut.

Vilket är ditt bästa ”hästminne”?

Oj, det finns många. Det senaste och 
bästa var helt klart Båstad och när vi 
satte alla kval!

Tack för pratstunden och stort 
lycka till på SM:et. 
Vi håller tummarna för att det 
blir tillökning i stallet 2023!

FEM SNABBA

Sto eller valack: Sto
Bästa tävlingsplats på Gotland: Puser
Svart eller brun utrustning: Svart just nu
Drömhäst: Flip’s Little Sparrow
Förebild inom hästsporten: Stepahnie Holmén


