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Young Riders Academy   

Young Riders Academy ger unga ryttartalanger en unik chans till utvecklingsmöjligheter inom 

hoppning eller dressyr på ett såväl sportsligt som personligt plan. 

Under 2013 kommer fyra dressyrryttare och fyra hoppryttare att stå som vinnare i årets mest spän-

nande talangsatsning inom ridsporten. De utvalda deltagarna får under året utbildning, personlig 

coachning, kostrådgivning och träning både med och utan häst. Allt under ledning av erkända och 

kunniga ridsportprofiler. Vinnarna får även ett kit med kläder, utrustning, försäkring, knäckebröd 

och foder.  

Bakom satsningen står Agria, Krafft och Leksands Knäckebröd; tre starka aktörer etablerade inom 

ridsporten, som nu tillsammans driver Young Riders Academy i syfte att verka positivt för sporten, 

såväl individuellt som mer övergripande.  

 

Mentorer 

Young Riders Academys mentorer, ledare och tränare är personer utvalda för sitt engagemang och 

kunnande och har alla stor erfarenhet inom ridsporten.  

LEDARE OCH TRÄNARE  

Tomas Torgersen, Linda Heed, Gunilla Byström och Elisabeth Lundholm ansvarar gemensamt för 

uttagningen av deltagarna i Young Riders Academy, och arbetar med ryttarnas träning och utveckl-

ing under året. Tomas Torgersen samordnar dessutom samtliga sportsliga delar. Jenny Nilsson är 

ansvarig för mental coaching. 

Tomas Torgersen är B-tränare i hoppning med tvåårig Elittränarutbildning och utbildning i 

mental coaching bakom sig, och har framgångsrikt skolat många unga hästar och ryttare. Tomas 

arbetade under sex år som sportchef på Svenska Ridsportförbundet, innefattande bland annat en 

ledande roll inför och under OS och VM. Han har också varit förbundskapten för norska hopplands-

laget, och är idag tävlingsledare för Gothenburg Horse Show. 

Linda Heed har sedan 13 års ålder haft en plats i Sveriges hopplandslag. Med flera topplaceringar 

på en av världens tuffaste derbybanor - Hamburg Derby - på meritlistan, är hon bästa kvinna ge-

nom tiderna i derbyts historia. Hon red även OS i Peking 2008. Linda driver Stall Heed där hon 

tränar och tävlar, och har idag har flera hästar på internationell Grand Prix-nivå. Linda håller även 

kurser, clinics och föreläsningar.  

Gunilla Byström är B-tränare i dressyr, ridskolechef och med i en av Svenska Ridsportförbundets 

spetsgrupper i dressyr. Hon är en meriterad Grand Prix-ryttare med många fina placeringar bakom 

sig och har representerat landslaget vid flera tillfällen. Gunilla är även expertkommentator i SVT 

under världscuper och mästerskap. 



  

 

  

Elisabeth Lundholm är A-tränare i dressyr och arbetar på Svenska Ridsportförbundet, där hon 

bland annat håller tränarutbildningar. Elisabeth var under tio års tid förbundskapten för svenska 

dressyrlandslaget, och var även dressyrcoach för fälttävlanslandslaget inför OS i London 2012. 

Jenny Nilsson arbetar som handledare och utbildare för HeartMath, ett utbildnings- och forsk-

ningsinstitut som fokuserar på återhämtningen hos högpresterande människor. Jenny har lång 

erfarenhet av arbete med elitidrottare upp till landslags- och internationell nivå, främst inom 

ridsport och ishockey. Jenny arbetar även mot näringslivet, och är involverad i pågående skandina-

viska forskningsprojekt. 

AMBASSADÖR  

Marina Mattson är Young Riders Academys ambassadör och representerar satsningen framförallt 

på webben och i annonsering. Marina är själv en ung, och mycket lovande, talang som har tagit flera 

SM-guld på både ponny och häst, och har fina placeringar i NM och EM. Hon har dessutom fått 

många stipendier och utmärkelser. Marina tränar för Jan Brink och är beridare på Hanell Dressage 

Stable. 

EXPERTTEAM  

Ett team med hög kompetens inom kost, hälsa, hästhållning och foder bidrar med viktig kunskap 

till deltagarna och på webben. 

 

Tävlingsform   

HAR DU VAD SOM KRÄVS?  

TÄVLINGSFORM  

Regler och form för att skicka in tävlingsbidrag kommuniceras främst på youngridersacademy.se, 

men även på Facebook. För att delta i uttagningen fyller man i ett formulär på hemsidan och laddar 

samtidigt upp bild på sig själv och sin häst tillsammans med en filmsekvens på max 2 minuter från 

träning eller tävling. Bidragen granskas av akademins jury och godkända filmer publiceras på 

youngridersacademy.se, Facebook och Youtube.  

TÄVLINGSKRITERIER  

Deltagarna är mellan 16 och 25 år och har under 2012 tävlat, huvudsakligen, i hoppning på 120 cm 

eller i dressyr på Lätt A-nivå. Det innebär maximalt tre starter i 130 cm hoppning eller Medelsvår B 

i dressyr under det gångna året.  

De sökande är ryttare som brinner för sin sport, är beredda att lägga ner tid och energi i sin sats-

ning, och planerar att tävla kontinuerligt under 2013. 

 



  

 

  

Tävlingsperiod   

SKICKA IN TÄVLINGSBI DRAG   

Ryttare kan skicka in sina tävlingsbidrag till och med den 17 februari. 

UTTAGNING 1  

Under 8 dagar, den 20-27 februari, presenterar juryn sina 16 favoriter på hemsidan och på Fa-

cebook. En dressyrryttare och en hoppryttare om dagen presenteras med bild och en kort intervju. 

UTTAGNING 2  

Den 8-15 mars presenteras de åtta vinnarna, fyra inom dressyr och fyra inom hoppning, på hemsi-

dan och på Facebook.  

PRISER TILL VINNARNA   

De åtta deltagarna i Young Riders Academy 2013 kommer att träffas vid fyra tillfällen under året för 

träning, inspiration, utbildning och coaching under ledning av tränare och mentorer. Förutom träf-

farna får ryttarna månadsvis coaching på distans, samt ett kit med kläder, utrustning, försäkring, 

knäckebröd och foder från de medverkande företagen. 

 

Sociala medier    

YOUNGRIDERSACADEMY.SE  

Navet för satsningen är hemsidan, med all information om tävlingen, nyheter, experttips, informat-

ion och organisation. Godkända tävlingsfilmer, presentation av vinnare och så småningom deras 

träningsbloggar publiceras också här.  

FACEBOOK  

På Facebook publiceras godkända tävlingsfilmer, presentation och intervjuer med vinnarna, trä-

ningsbloggar och publika tävlingar under året.  

YOUTUBE  

På YouTube publiceras godkända tävlingsfilmer. 

 

Tidsplan 

30 nov – 17 feb  Tävlingsperiod 

7 jan   Tävlingsbidrag börjar publiceras 

20 feb – 27 feb  16 finalister presenteras  



  

 

  

8 mar – 15 mar  8 vinnare presenteras  

23 mar – 24 mar Träff 1 - Uppstart  

27 apr  Träff 2 – Gothenburg Horse Show  

13 jul   Träff 3 – Falsterbo Horse Show  

28 sep– 29 sep  Träff 4 - Uppföljning  

Löpande under året Information, bloggar, tävlingar 

 


