
 
 

VIP ryttare IHD 2018 
 

 

FYRGÅNGSEKIPAGEN 

James Faulkner på Flans frá Viðivöllum. 
James och Flans har gjort fantastiska ritter inte minst på VM i 
Holland där de representerade England. De slutade på en 4:e 

plats på GKSM 2017 med poängen 8,734 och levererade 
senast hela 7,29 på Elmia i klassen T1.  

Foto: Töltaren 

 

Sabina Swärd på Kongur vom Kranichtal 
Kongur är född 2011. Gandurian ekipaget har under sin korta 
tid på banorna redan hunnit få över 7,0 i både T3 och V2 samt 

debuterade i V1 och T1 på World Toelt i Odense där de red 
hem en 3:e plats i V1. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tryggvi Björnsson på Agnar frá Ulbæk 
Tryggvi jobbar på Stald Ulbæk i Danmark och var med i det 

isländska landslaget under NM i Norge och har stor framgång 
på både avel- och tävlingsbanor.  

 

Magnús Skúlason på Noi från Brösarpsgården 
Noi är en förstaklass hingst som har många segrar med sig i 

bagaget. Magnús är en ryttare med många medaljer från både 
VM, NM, SM, och flera andra stora tävlingar. Magnús och Noi 

är ett ekipage som ligger stabilt över 7,0 i T1.  

 

Filippa Montan på Röst frá Lækjamót 
Ett ekipage som inte bara fått över 7,0 i både V1 och T1, de 

gjorde även fantastiska resultat på GKSM 2017 där de slutade 
på andra plats med totalpoängen 8,880.  

Foto: Töltaren 
  

https://www.facebook.com/groups/327692788333/?multi_permalinks=10156012426368334&notif_id=1516971473626736&notif_t=group_activity&ref=notif


 
FEMGÅNGSEKIPAGEN 

 
Helena Kroghen Adalsteinsdottir på Guðberg frá Skagaströnd 
De är svenska mästare i klassen F2 och tog hem en 5:e plats på 

GKSM 2017.  

 

Eyjólfur Þorsteinsson och Prímadonna från Dahlgården 
Ett ekipage på avelsbanan där Eyjó visat Prímadonna med de 
fantastiska poängen 8,69 för ridegenskaper (9,0 för tölt, pass, 

spirit och sakta tölt) en totalbedömning på 8,49. Har även 
tävlat i F1 med poängen 6,57 samt att de på GKSM 2017 

landade på uttagningspoängen 8,64 i GDA och 3:a in i final. 

 

Karin Gunnarsson på Flosi från Rooslund 
Ett välmeriterat ekipage från både NM, SM och GKSM. Karin 

har varit med svenska landslaget flera gånger  

 



 

Caspar Hegardt på Oddi från Skeppargården 
Ett ekipage som fått över 8,0 i F1 i 5-gång.  

Foto: Emilia Lif 

 

Jökull Gudmundsson på hästen Galsi från Knutshyttan 
Jökull jobbar som hästtränare och hovslagare och har tävlat på 
en hög nivå i många år med fin framgång på både SM och NM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


