Hannah Åkerblom, bosatt i Barcelona, kommer till Sverige för SM i augusti. Foto: Roland Thunholm
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Från Barcelona till Mantorp för SM
Pressinformation från Folksam SM i hoppning 2021
SM i hoppning är viktigt för Hannah Åkerblom. Ryttaren med rötterna i
Söderhamn, Hälsingland, tar chansen att åka från nuvarande hemadress i
Barcelona och Real Club de Polo till Folksam SM i hoppning på travbanan i
Mantorp.
- Det betyder mycket att få komma hem och rida SM och inte minst på en
travanläggning, säger hon.

Hannah fick i det närmaste ridförbud av föräldrarna när hon var barn. De
tyckte det var för mycket att rida mer än en gång i veckan.
- Då hittade jag ett travstall. Det gav mig massor av kunskap som jag
fortfarande har nytt av, berättar hon.
Hon red till och med montélopp (uppsuttet travlopp) innan hoppkarriären tog
över.
Hannah fortsatte tävlandet i Sverige och tränade för Maja Heed, Trosa, och är
nära vän med landslagsryttaren Linda Heed.
- De har varit ett enormt stöd för mig, menar Hannah.
Inte minst när den personliga tragedin drabbade henne och hennes pojkvän
gick bort.
- Linda och Maja övertalade mig att komma med till Spanien och tourerna.
Efter en hel del resande bestämde sig Hannah för att stanna för gott i
Spanien. Idag bor hon i jättemetropolen som hon älskar. Hästarna finns på
fashionabla Real Club de Polo där OS reds 1992.
- Anläggningen är otrolig. Här finns utrymme för massor av sporter. I mitten
finns den stora poloplanen.
Från Real Club de Polo kan du se ner till världens största fotbollsarena Camp
Nou. Om du är medlem vill säga, Real Club de Polo är inte öppet för alla.
Nu erkänner dock Hannah att hon inte är direkt fotbollsnörd så närheten till
fotbollsarenan betyder inte så mycket.
- Men min pojkvän är fotbollsfan. Så jag måste visa ett visst intresse.
Från Söderhamn tog Hannah steget till Ridskolan Strömsholm och utbildade
sig till ridlärare. Så kom flytten till Spanien.
- Men jag åker gärna hem till Sverige under sommaren.
Så nu landar hon på Mantorp för sitt andra SM.
- Det ska bli väldigt roligt, säger hon med eftertryck.
Hästen hon rider är också speciell. Han heter Chodec och är 184 centimeter
hög.
Hannah mäter 154 i strumplästen.
- Men han är lättriden, säger hon om hästen hon hittade i Tjeckien. Och han
har kapacitet att hoppa höga hinder.

Nu blir det spännande att se hur Chodec klarar SM-utmaningen med tre tuffa
klasser tre dagar i rad.
Finalen rids på söndagen 15 augusti och det med publik, om än begränsad.
Skogslotten har klart för att ta emot 600 gäster per dag. Då ska även övriga
restriktioner följas med avstånd mellan åskådare och aktiva.
9-15 augusti Skogslottens Ryttarförening, Folksam SM i hoppning för
seniorer, young rider, juniorer, children och ponny, inverkans-SM children,
tävlingsplats Mantorps travbana.
Pressträff måndag 9 augusti 12.00 i presscentret i tornet
Intresseanmälan via e-post eller telefon till
Presskontakt: Sarah Thunholm, 070-1470122, sarah.thunholm2@gmail.com
Pressansvarig: Maria Ottosson, 0734320018, maria@hoppSM2021.se
Tävlingsledare:
Anita Jonsson, Skogslottens Ryttarförening - 070-300 19 90,
anita@skogslotten.comAnn Lundberg, SM i hoppning 2021 - 0705812027,
ann@hoppSM2021.se
Arrangörens hemsida
Start och resultatlistor
SM-Regler
Folksam SM hoppning senior
Folksam SM hoppning young rider
Folksam SM hoppning juniorer
Folksam SM Children utomhus,
Folksam SM inverkan Children,

Folksam SM ponny utomhus,
Tidsprogram i korthet Folksam SM
Måndag 9 augusti
Första omgång Folksam ponny-SM kat B, C, D, Folksam Children SM, (12-14
år, ryttare på häst)
Tisdag 10 augusti
Andra omgång Folksam ponny-SM ponny kat B, C, D, Folksam Children SM,
(12-14 år, ryttare på häst)
Torsdag 12 augusti
Tredje omgång Folksam ponny-SM kat B, C, D, Folksam Children 12-14 år,
ryttare på häst, finaler
Första SM-omgången juniorer, young rider och seniorer
Fredag 13 augusti
Andra omgången Folksam SM juniorer, young rider, seniorer, finaler
unghästar
Lördag 14 augusti
Finaler Global Trucks Youngster Tour
Söndag 15 augusti
Folksam SM-finaler för seniorer, young rider, juniorer
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