
 

 EMMY AHLANDER 
 

 - som just nu är på SM för Fjordhästar

Hej! Hur är läget?
Hej! Jag har det strålande bra! Jag och 
Kiwa är på fjord-SM som äntligen kunde 
arrangeras efter uppehåll pga corona. 
Det är så kul att se alla och det är en fin 
gemenskap här.

Du är alltså iväg på SM just nu 
och nästa vecka stundar EM i 
Danmark. Corona har ställt till det 
lite i er satsning de senaste åren. 
Men nu verkar det flyta på bra och 
du har rolig och hektisk vecka 
framför dig!!

Vad krävs för att kvala till SM 
respektive EM och hur har din väg 
dit varit?
För att starta SM i dressyr för senior så 
krävs två ritter över godkända procent i 
LA. För att tävla EM i dressyr för 
seniorer så krävs det två godkända 
MedelsvårC eller LA:P1.  Jag som har 
ponny har kvalat i LA:P1 och har haft 
turen att kunnat göra det hemma på 
Gotland.

Fjordhästen har sitt ursprung 
från Norge och räknas som en av 
världens populäraste raser, men 
det är inte ofta men ser den i start-
fälten när man är ute på ”vanliga” 
tävlingar. Hur kommer det sig att 
du valde att skaffa just en 
fjording?
Jag har alltid älskat fjordingar. Innan vi 
skaffade egen häst så red både jag och 
min mamma på en ridskola med bara 
fjordingar. Så vi har alltid varit kära i 
rasen. Kiwa köpte vi för att min lillasys-
ter skulle ha en snäll ponny att rida. Men 
intresset falnade, så jag började rida 
henne lite. Jag fastade för hennes snälla 

personlighet så jag började rida henne på 
heltid och även tävla.

Du ska tävla i dressyr på SM och 
EM. Vad är din häst Kiwa’s starka 
sidor inom just dressyren?
Kiwa är väldigt stabil. Hon skulle aldrig 
hitta på något under ritten eller bli spänd 
av miljön. Även fast att hon inte är den 
piggaste i stallet så kämpar hon alltid på 
ända in i mål. 

Nästa vecka bär det av till EM i 
Danmark. Kommer du ens hinna 
hem till ön emellan?
Vi är hemma i knappt två dagar så det 
är hektiskt. Kiwa kommer sedan få en 
längre och välförtjänt vila efter alla 
tävlingarna. 

Har du koll på övriga ryttare på 
EM och hur vi svenskar står oss i 
startfältet?
Jag har koll på alla svenska ryttare och 
kuskar samt följer några ekipage från 
Danmark och Norge. Sverige brukar 
vara med och ta placeringar. Det ska bli 
så roligt och spännande att följa årets 
EM direkt på plats. I dressyren ser jag 
verkligen fram emot att se några norska 
och danska ekipage jag vet går riktigt 
bra. 
 
Som jag förstått det så kommer du 
starta både individuellt och i lag. 
Tävlar alla i laget i samma gren 
eller hur är det upplagt? Känner 
du till dina lagkompisar sedan 
tidigare?
Alla i laget tävlar varsin gren. Vi är 
tre stycken och grenarna som är med 
är dressyr, hoppning och körning. Jag 
känner inte lagkompisarna personligen, 
men inför EM har vi mycket kontakt i en 
chatt. En av mina tre individuella ritter 
kommer även ge dressyrresultatet till 
laget.

Det står några hästar hemma i ert 
lilla stall just nu. Berätta lite om 
dina fyrbenta och hur det ser ut 
framåt för er.
Har två egna hästar till hemma. Sedant-
tränar och tävlar några till som jag inte 
äger. Min ponny MM har jag tävlat upp 
till nationellt i dressyr. Hon är en väldigt 

känslig individ och med en stor person-
lighet. Hon är lyhörd i ridningen och ger 
en fantastik känsla inne på dressyrbanan, 
men kan ibland busa till det lite. Jag 
älskar hennes energi och arbetsmoral. 
Målet med henne är att utvecklas mer 
inom dressyren och se hur långt vi kan 
gå. Tillsammans med min ridhäst Balou 
har jag startat upp till 120 i hoppning 
och Medelsvår B i dressyr. Han är en 
väldigt bra läromästare och tävlings-
partner. Tyvärr är han skadad just nu 
men ska förhoppningsvis komma igång 
igen om allt går enligt planen med 
läkning. 

Vilket är ditt bästa hästminne?
Mitt bästa minne är helt klart när jag 
blev distriktsmästare för första gången 
i dressyr. Jag blev det på både ponny 
och ridhäst under ett och samma år och 
det var inte väntat. Jag tror att fjord EM 
kommer kunna bli ett av mina bästa 
hästminnen. 

Det var trevlig att få en pratstund 
med dig Emmy. Stort lycka till på 
både SM och EM!

FEM SNABBA
Sto eller valack: Sto
Bästa tävlingsplats på Gotland: Lunds Allé
Svart eller brun utrustning: Svart i dressyr 
och brun i hoppning
Drömhäst: Valegro och Chalou
Förebild inom hästsporten: Louise Etzner 
Jacobsson


