
 

 ARVID ANDERSSON 
 - som kvalat till ponny-SM i hoppning

Hej! Hur är läget?
Det är bra!
 
Nu börjar det dra ihop sig för 
SM. När åker du?
 Vi åker till Sundbyholm på tisdag. På 
onsdag är det en uppvärmningsklass 
och sen går SM klasserna på torsdag, 
fredag och söndag.
 
Du har haft en fantastisk 
tävlingssäsong tillsammans med 
din ponny Tess. Hur har våren 
och vägen till SM sett ut?
 Jag satte upp målet att kvala till SM i 
samband med att jag var och 
tävlade finalen i Agria Pony Trophy på 
Jönköping Horse show förra hösten. 
Den tävlingen, som var i lätt B, gick 
väldigt bra och då kände jag att jag 
ville prova på högre höjder. Vi satte 
upp en plan för hela våren för att 
kunna få så många möjligheter som 
möjligt att klara kvalen till SM. Sen 
flöt det på jättebra på de första tävling-
arna så jag var färdigkvalad betydligt 
tidigare än vad planen sa. Men vi har 
fortsatt enligt plan för att ge oss som 
ekipage möjlighet att verkligen eta-
blera oss på höjderna.
 
Men du har alltså gått från lätt 
B till att hoppa MsvA på bara ett 
halvår, hur har det gått till?
 Tre saker skulle jag säga. Mitt fokus, 
min tränare Sylve Söderstrand och 
min fantastiska ponny Tess. När jag 
satte upp målet att klara kvalen så var 
jag redan övertygad om att jag skulle 
klara det medan mina föräldrar nog 
mest tyckte att det var ett tufft men bra 
mål att sträva emot. Sylve har också 
hjälpt mig massor, först med min 
andra ponny Rival då vi hade svårt att 
få till samspelet mellan oss och sen 
när jag fick Tess så har hans stöd varit 
ovärderligt.
 

Berätta mer om din fina ponny 
Tess. Ni är en bra match. Hur 
hittade ni varandra?
Tess (Temple Spartagus) är ett 20 
årigt sto från Irland, hon har lång 
tävlingserfarenhet och har bland annat 
tävlat ponny EM. När jag våren 2021 
kämpade lite med Rival så fick vi tips 
från min tidigare tränare Jan Larsson 
att hon fanns på ön och var till salu. 
Planen då var att rida och tävla henne 
för att försöka få lite framgång och 
få tillbaka glädjen i ridningen. Första 
tävlingshelgen vann vi båda klasserna 
vi startade i och sen har det rullat på.

 
Kommer hela familjen åka med 
och stötta på SM?
Ja, mamma, pappa och brorsorna 
Einar och Malte följer med. Eftersom 
stor del av släkten bor i Södertälje så 
kommer det också komma flera och 
heja under veckan. Inte minst är det 
värdefullt att Malte är med, han har ju 
stor tävlingserfarenhet så han är bra att 
bolla med både vid bangång och att ha 
med på framhoppning.
 
Ni har en fantastisk vår i baga-
get. Hur ser framtiden ut för er 
och vilka mål har du med Tess?
Mitt första mål är att prestera max 
nu på SM, vi har tävlat mot de allra 
flesta konkurrenter under våren och 
vet att om allt stämmer kan vi slå dem 
allihop. Jag har genom mina vinster 
i MsvB under våren kvalat till semi-
finalerna för prins Carl Philips pris, de 
går under fyra helger under hösten och 

de fyra främsta ekipagen får sen rida 
på Friends i samband med Swedish 
International Horseshow. Vi är också 
kvalade till inomhus SM som går i 
november så höstens tävlingsplan är i 
stort sett redan lagd.
 
Hur ser det ut framåt sen då? 
Läge för ridhäst snart?
Den här hösten är nog min sista på 
ponny, jag börjar bli lång och då är 
det nog läge för ridhäst. Om det finns 
någon som läser detta som har en 
ridhäst men saknar en ambitiös och 
målinriktad ryttare får man gärna 
höra av sig! (Reklam). Under hösten 
kommer jag också rida Maltes ridhäst 
Frasse då Malte ska åka till England 
för att jobba hos Angelie von Essen 
och hennes man James Davenport på 
Davenport stables i Manchester. Sen 
är det också dags att börja fundera på 
gymnasieval, om jag ska bli kvar på ön 
eller om jag ska söka något på 
fastlandet, men det har jag inte 
funderat klart på än.

Tack för intervjun och vi önskar 
dig och Signe lycka till på SM!!

FEM SNABBA

Sto eller valack: Sto
Bästa tävlingsplats på Gotland: Norra Gotland
Svart eller brun utrustning: Brun
Drömhäst: King Edward
Förebild inom hästsporten: Peder Fredricsson 
och Steve Guerdat

Utomhus SM i hoppning 2022 är 
11-14 augusti på Sundbyholm.


