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Galopperande
NÖDINGE. Stoet Rivers 
Pride var en slö ridskol-
eponny i många år. 

Men när hon fick 
chansen att visa sin 
tävlingsnerv var det 
ingen som galopperade 
snabbare. 

Efter flera framgångar 
under 2007 susar tret-
tonåriga jockeyn Malin 
Månsby Svedberg fram 
på Skandinaviens snab-
baste ponny.

Malin och hennes mamma 
Lotta Månsby har haft Rivers 
Pride i knappt ett år. De tog 
över ponnyn efter att rid-
skolan där hon bott stängde. 
Att sadla om till galopponny 
visade sig vara ett smart drag 
och Malin och Rivers Pride 
har bara förlorat ett enda 
lopp i år.

– En stor ponny som Rivers 
Pride kommer upp i 55 kilo-
meter i timmen. Det känns 
fortare på hästryggen än att 
åka motorcykel i samma has-
tighet, berättar Lotta Månsby 
medan hon putsar till Rivers 
Pride inför fotograferingen.

Riktigt så fort galoppe-
rar inte Malin Månsby Sved-
berg när hon visar upp den 

elvaåriga ponnyn för Aleku-
riren. Men det ser ändå mäk-
tigt ut när ekipaget dundrar 
fram mot fotografen. Malin 
har en grön silkesblus med 
en gul stjärna på magen och 
grön hjälm.

– En sak som gjort Malin 
så bra är 
att hon är 
orädd, säger 
Lotta. Hon 
började rida 
en bråkig 
Shetlands-
ponny som 
vi hade när 
hon var 
fem-sex år 
men var 
inte rädd för att kastas av. 

Uppväxt på hästryggen
Malin är uppvuxen på häst-
ryggen då föräldrarna alltid 
haft hästar. Hon började tävla 
när hon var sju år och håller på 
med både galopp, hoppning 
och dressyr. Det är i år som de 
stora framgångarna kommit i 
samband med att hon börja-
de tävla i ponnygalopp med 
Rivers Pride. Ponnyn är en 
D-ponny, det vill säga att hon 
tillhör den största klassen och 
därmed också den snabbaste.

– Det är roligast med 

galopp, det går fort, säger 
Malin och visar upp priserna 
från årets tävlingar.

I år vann hon SM, Derbyt 
i ponnygalopp och Skandi-
naviska mästerskapen i Aal-
borg. 

– SM var roligast att vinna 
eftersom 
det var 
dramatiskt 
strax innan 
loppet. 
Rivers 
Pride var 
laddad och 
lite bråkig. 
Hon släng-
de av mig 
två gånger 

på väg mot starten och slet sig 
till slut och sprang iväg.

Ponnyn hann springa hela 
vägen tillbaka till stallarna 
där en annan tränare fick tag 
i henne och kunde rida tillba-
ka till banan.

– Mamma trodde inte vi 
skulle få starta men det fick 
vi.

De vann överlägset trots 
den annorlunda förberedel-
sen. Malin och Rivers Pride 
har nästan tävlat klart för sä-
songen. Det kan bli en tävling 
till och så väntar de på resulta-
tet av championatet – därDet blir många timmar i stallet för trettonåriga Malin varje vecka. Men ponnyn Rivers Pride 

har blivit mycket gladare sedan hon slutade som ridskolehäst och fick testa sina gränser i på 
galoppbanan istället.

Malin och Rivers Pride gör succé på banan – vann

>> En stor ponny som Rivers 
Pride kommer upp i 55 kilo-
meter i timmen. Det känns 
fortare på hästryggen än 

att åka motorcykel i samma 
hastighet. <<

KÄNNS DET SOM 
OM DU KASTAR 
BORT DINA SOPOR?
Det är lätt att få dåligt samvete för allt som kan påverka den globala uppvärm-
ningen. Inte minst när det kommer till avfallshantering. Därför vill vi att du ska
veta att när vi på Renova bränner upp ditt avfall utvinns energi som blir till både
el och fjärrvärme. Utan denna energi skulle man behöva importera ytterligare
125 000 ton olja. Varje år. 

Så fortsätt källsortera, men sluta ha dåligt samvete för det som blir över.

RENOVA ÄR VÄSTSVERIGES LEDANDE MILJÖFÖRETAG INOM AVFALL OCH ÅTERVINNING. VI  ERBJUDER LÖSNINGAR PÅ AVFALLSHANTERINGEN FÖR ALLA TYPER AV FÖRETAG OCH FÖR HUSHÅLL.


