FÖRSTA MILJÖSMARTA HINDRET I ETT EUROPAMÄSTERSKAP!
Nu tar vi ytterligare ett steg i samarbetet kring miljösmarta hinder och presenterar ett
helt nytt hinder tillverkat i återvunnet material. Hindret kommer att användas under
Longines FEI EM i Ridsport i Göteborg och under Gothenburg Horse Show 2018.
Inför Gothenburg Horse Show 2017 utlystes en tävling gällande ett miljösmart hinder av Got Event,
Lövsta Future Challenge och Svenska Ridsportförbundet. Resultatet blev ett första hinder i delvis
hållbart material och det användes under Gothenburg Horse Show 2017. Det här projektet har nu
vidareutvecklats och nu finns ett nytt hinder framtaget med ny design och med nya material.
– Materialet är i den här hinderversionen är återvunnen textil och papp, säger Maria Sundin
projektledare i arbetsgruppen Ecoestrian (Göteborgs universitet). Vi har nu en av alla instanser
godkänd skiss på hindret. Designen på hindret ska förmedla budskap om vikten av hållbar utveckling
och miljömässigt tänkande. Den ska också spegla vad hindret är tillverkat av och därför har t ex
infångarna designats som en tidnings löpsedel, säger Maria.
– Hållbarhetsfrågorna är oerhört viktiga för Göteborg och för projekten EM i Ridsport och Gothenburg
Horse Show, säger Lotta Nibell, VD för Got Event AB. Vi är stolta över att tillsammans kunna arbeta
för hållbara projekt som främjar evenemangen och ridsporten. För oss ger evenemangen en möjlighet
att också lyfta fram viktiga samhällsfrågor som exempelvis miljö för att inspirera och öka intresset hos
både besökare och andra intressenter.
– Vi är stolta över den innovationskraft som Ecoestrian drivit, samverkan med EM-organisationen och
Lövsta Future Challenge som möjliggör att vi på mästerskapsnivå kan visa på innovativ hållbar
utveckling, säger Gabriella Bragée, ordförande i Svenska Ridsportförbundets Miljö och
hållbarhetsutskott. Hinderutvecklingen speglar möjligheterna med samverkan, innovation och
hållbarhetsmedvetenhet som vi hoppas skall inspirera och motivera till ytterligare framsteg inom
ridsporten.
Det nya hindret har tagits fram i samarbete mellan Maria Sundin och Ecoestrian-teamet vid Göteborgs
universitet, SWT Development, Lövsta Future Challenge, Svenska Ridsportförbundet och Got Event
AB.
Projektet med Ecoestrianhindret har också bidragit till att ett projekt inom materialforskning med
inriktning mot miljövänliga biokompositer som samfinansieras av Göteborgs universitet och Chalmers
Sport & Teknologi startar i höst.
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Helena Lindqvist, marknadsföringsansvarig FEI EM i Ridsport Göteborg 2017
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Maria Sundin, design/produktion/idé, Equestrian Sports Science, Göteborgs universitet
Tel 0702-52 40 50, maria.sundin@physics.gu.se

Om Longines FEI EM i Ridsport Göteborg 2017
21-27 augusti
4 discipliner
300 av Europas bästa ryttare och kuskar från 30 länder
590 hästar
1400 volontärer
Kapacitet för 27 000 ridsportfans på Ullevi dagligen
400 medierepresentanter
Tävlingsplatser:
Ullevi: Mästerskapsklasser och internationella U25-klasser i hoppning och dressyr.
Heden: Tävlingsplats för körning fyrspann samt paradressyr. Här kommer också att finnas ett
shoppingområde med ca 120 utställare samt uppvisningar och aktiviteter för hela familjen. Till Heden
är det fri entré hela veckan.
Slottsskogen och staden: Extra spektakulärt blir det när fyrspannets maratonmoment under
lördagen går genom centrala staden från Heden till Slottsskogen där hinderbanan placeras.
Evenemanget genomförs i nära samverkan mellan Svenska Ridsportförbundet, Got Event AB samt
Göteborg & Co.

www.gothenburg2017.com

