Pressmeddelande 23 januari 2018

Här hålls Sveland Cup 2018!
Inför 2018 förnyas upplägget för Sveland Cup för att göra den till en ännu mer spännande och lärorik
cup med fantastiska hederspriser. De två kvalen samt zonfinalen i respektive zon kommer nu hållas
under ett meeting med festlig inramning. Där kommer det förutom själva tävlingen även finnas andra
aktiviteter under helgen för de tävlande och deras familjer.
Den omtyckta ponnycupen får även tillbaka sin spännande riksfinal där de bästa ryttarna från alla
zonfinaler får göra upp om placeringarna. De två bästa i varje kategori vinner drömvinsten som är en
träningshelg för Sylve Söderstrand och Lotta Björe.
Platser och datum för Sveland Cup 2018
Cupen kommer att hållas i zonerna syd, väst, öst, mitt och norr på följande platser och datum:
•
•
•
•
•

Zon syd - Dagstorpsortens Ryttarförening, 28 juni - 1 juli 2018
Zon väst - Halmstads Fältrittklubb, 10-13 maj 2018
Zon öst - Växjöortens Fältrittklubb, 1-3 juni 2018
Zon mitt - Skogslottens Ryttarförening, 10-13 maj 2018
Zon norr - Näsets Ryttarsällskap, 25-27 maj 2018

Riksfinalen hålls i år på Grevagårdens Ryttarförening den 10-12 augusti
Med reservation för att platser och datum kan komma att ändras.
Om Sveland Cup
Sveland Cup startades 2006 av Sveland Djurförsäkringar som en satsning på ungdomsridsporten och
under åren har intresset för cupen bara ökat. Idag är det en av de största cuperna för ponnyer i landet.
Sveland Cup är för ponnyer i klasserna B, C och D på nivåerna regional LB och LB+ och arrangeras i fem
zoner runt om i hela Sverige med en gemensam riksfinal. Sedan flera år tillbaka får finalsegrarna en
träningshelg på JumpClub med Sylve Söderstrand och Lotta Björe som tränare.
För ytterligare information, vänligen kontakta
Therese Wijkmark, ansvarig för Sveland Cup på Sveland Djurförsäkringar, 076-81 51 023,
therese.wijkmark@sveland.se
Läs gärna mer på www.sveland.se/om-oss/evenemang/sveland-cup/
Om Sveland Djurförsäkringar
Sveland Djurförsäkringar Ömsesidigt bildades 1911 och har alltsedan dess erbjudit ett brett sortiment av
djurförsäkringar till den svenska marknaden. Idag försäkras, förutom hundar och katter, även smådjur, hästar och
lantbruksdjur. Läs mer om Sveland Djurförsäkringar på www.sveland.se eller följ oss på Facebook.

