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Mer än bara mäklartjänsten.  Arvskiften    Bodelningar    Bouppteckningar    Deklarationer    Energideklara-
tioner    Fastighetsförmedling    Gåvobrev    Lösöreauktioner     Röjning och städning    Samboavtal    Skatteberäkningar  
Testamenten    Äktenskapsförord och övrig familjejuridik

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80    Ytterby 0303-925 00    Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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Det är vi som 
är Axelssons!
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Lydia siktar på Globen
Hon är fast besluten om att gå så långt som möjligt inom hästhoppning.
På Lilla Edets ridklubb ligger hon och hästen Quite Caletto i hårdträning.

16-åriga Lydia Lindén från Älvängen satsar allt på sin stora passion.

Hur kändes det att vara 
med i en så pass stor 
tävling som den inter-
nationella Equality Line 
Horse Show som var i 
början av augusti?

– Det var lärorikt och jätte-
kul. Det kändes väldigt stort. 
Den skilde sig ganska mycket 
från de jag tidigare varit med 
i. Det var svårare banor och 
många fler regler än vad 
jag är van vid. Tävlingarna 
pågick under tre dagar. Jag 
är mest nöjd över andra täv-
lingsdagen då jag placerade 
mig som femma i juniorklas-
sen på höjden 1,30, som är 
det högsta jag hoppat.

Vilket pris är du mest 
stolt över?
– Det är nog femteplat-
sen i Equality Line Horse 
Show. Sedan har jag varit på 
SM och hoppat kringklasser, 
bland annat Tetra Chemi-
cal Tour där jag blev sexa av 
juniorerna.
Varför ligger just hästar 

dig så varmt om hjärtat?
– Det är härliga djur och det 
är alltid kul att vara med dem. 
Sporten är rolig men också 
tuff, både psykiskt och fysiskt, 
så det är en utmaning. Sedan 
möter man väldigt mycket 
människor hela tiden och 
man får ett brett kontaktnät. 
Jag kan nog inte ens minnas 
när jag började hålla på med 
hästar. När jag var liten red 
jag på familjens Falabella-
ponny Lilleman som är 25 
år nu.
Du går på Kunskapsgym-
nasiet och pendlar till 
Göteborg varje dag. Hur 
hinner du med att träna 
så mycket?
– Eftersom jag rider varje 
dag, oftast på Lilla Edets 
Ridklubb där jag är medlem, 
så hinner man inte göra så 
mycket annat. Men man får 
prioritera.
Vad gör du helst när du är 
ledig och inte rider?
– Är med kompisar så mycket 

som möjligt. Jag har även 
några kompisar som också 
håller på med hästar, men det 
är också många i min ålder 
som slutar.
Vilket är ditt nästa stora 
mål inom hästhoppning?
– Jag vill gå så långt som 
möjligt. Nästa delmål är att 
hoppa 1,40-hinder, men även 
att kvala in till Agriahoppet 
och finalen som går i Globen 
till vintern. Innan dess ska 
jag försöka samla så mycket 
poäng som möjligt så det blir 
till att åka på tävlingar nästan 
varje helg. 
Har du någon förebild?
– Malin Baryard, hon är en 
förebild för många. Hoppryt-
taren Albert Voorn från Hol-
land, som tagit OS-silver, är 
också en förebild för mig. Jag 
tränar för honom ibland när 
han kommer hit.

VECKANS 
VECKANS 

PROFILPROFIL

Namn: Lydia Lindén
Ålder: 16
Bor: Älvängen
Intressen: Hästar, kompisar 
och kläder
Stjärntecken: Lejon
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