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Volkswagen Grand Prix hoppar igång – första tävlingen har
internationell status
Den 31 juli är det säsongspremiär för hästhoppningsserien Volkswagen Grand Prix.
Nyheterna för i år är att den första deltävlingen får internationell status, ett nytt
sadelpris och att tävlingarna webbsänds live på hippson.se.
Hoppserien Volkswagen Grand Prix som är en stor succé bland svenska ryttare och arrangörer
arrangeras nu för fjärde året. Och det blir en riktig rivstart när årets säsong drar igång. Starten i
Varberg är en trestjärnig internationell tävling med tre klasser som avslutas med Volkswagen
Grand Prix. Tillsammans har tävlingen 1,1 miljon i prispengar, dessutom ger alla tre klasserna
poäng på världsrankingen.
– Vi ser mycket fram emot årets Grand Prix. Inte minst för att vi för första gången får äran att
arrangera en trestjärnig tävling. Det betyder att statusen höjs rejält på tävlingen och att den
lockar internationella ryttare, säger Annika Stenlund, marknadschef för Volkswagen Personbilar.
– Volkswagens sportsliga satsning på svensk hoppsport är fantastisk! Att nu ta det ett steg till
och skapa möjligheter för våra ryttare att rida om rankingpoäng på hemmaplan är en mycket
välkommen utveckling! säger Sylve Söderstrand, förbundskapten för hopplandslaget.
Efter premiären i Varberg blir det ytterligare tre deltävlingar innan det är dags för final på Flyinge
den 18 november. Förutom Varberg arrangeras deltävlingar i Umeå, Billdal och Strömsholm.
Ryttarna i serien rider om en rejäl prispott på hela 2,2 miljoner kronor. I år uppmärksammas den
ryttare som samlat flest poäng i deltävlingarna lite extra, genom att CWD Sellier skänker en
personligt utprovad sadel (värde 45 000 kr) till denna ryttare. Även vinnaren i Volkswagens
Ungdomshoppning på Flyinge vinner en personligt utprovad sadel från CWD Sellier (värde 45 000
kr).
Som tidigare år blir de två bäst placerade svenska ryttarna från finalen i Flyinge
direktkvalificerade till Sweden International Horse Show.
Volkswagens pressreleaser på Internet nås under adress: www.volkswagen.se

Samtliga tävlingar av Volkswagen Grand Prix kommer att webbsändas live på sajten
www.hippson.se.
Volkswagen Grand Prix 2015
Deltävling 1: 31 juli-2 augusti – CSI3*, Varberg, Varbergs Ridklubb
Deltävling 2: 25-27 september – Umeå Ryttarförening
Deltävling 3: 16-18 oktober – Billdals Ridklubb
Deltävling 4: 6-8 november – Strömsholms Ridsportförening
Final: 18 november – Flyinge Hästsportklubb
Finalsegrare hittills i Volkswagen Grand Prix
2014: Helena Persson med Bonzai H
2013: Angelica Augustsson med Mic Mac du Tillard
2012: Emma Emanuelsson med Titan
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