
 
 

         

 
Månadens profil 
Smålands Ridsportförbund har i Månadens profil valt att belysa de 
många engagerade personer och ryttare som finns bland distriktets 
klubbar. Månadens profil i september är Lilly Landgren från Kalmar, 
satsande ung hoppryttare med ett färskt SM-silver på meritlistan.  
 
Namn: Lilly Landgren 
Ålder: 17 år  
Bor: Kalmar 
Sysselsättning: Hoppryttare 
Familj: Mamma, pappa och en bror 
Favorithäst: Cum Laude, ”Cummie”  
Hemmaklubb: Kalmar Hästsportklubb 
Intresse förutom häst: Hänga med kompisar 
Dold talang: Tror inte jag har någon dold talang 
 
Hur började ditt hästintresse?  
Jag minns nog inte riktigt hur mitt intresse för hästar uppstod, jag tror mer att det 
alltid funnits där eftersom jag växte upp med hästar.  
 
På vilka sätt är du aktiv inom ridsporten idag?  
Jag tävlar i hoppning med mina fyra underbara hästar.  
 
Vilken roll har ridsporten i ditt liv?  
Ridsporten betyder väldigt mycket för mig. Det är verkligen något jag brinner för och 
älskar att göra.  
 
Vem inspirerar dig och varför?  
Jag ser upptill och tar inspiration från många inom ridsporten.  



Vem tränar du helst för?  
Min tränare Ann Liwing.  
 
Vilken häst har betytt mest för dig hittills under din ryttarkarriär?  
Det måste ändå vara min första B-ponny True Elize, som kallades för Tummen. 
 
Du tog SM-silver i hoppning i augusti, berätta mer om det?  
Jag red första kvalet med två hästar. Cum Laude som jag var felfri och 4:a med fick 
tyvärr en hovböld och kunde dessvärre inte starta kval 2. Med Touch of Chilli, Tage 
hade jag 1 tidsfel med mig från kval 1. Men Tage hoppade sen kval 2 och finalen 
felfritt vilket betydde att vi stannade på 1 fel och det räckte till ett silver. Det var 
verkligen jätteroligt.  
 
Har du vunnit medalj på SM tidigare?  
Detta var min första SM-medalj.  
 
Vilka ingår i ditt team under tävlingar?  
Mitt team består av mamma och min tränare Ann Liwing under tävlingar. Ann är inte 
med på endagstävlingar, men i princip på varje meeting. Ibland har vi även med en 
hästskötare. 
 
Du har ingått i juniorlandslaget i hoppning 2021, vad har det inneburit?  
Det har bland annat inneburit att jag har haft möjligheten att åka på 
nationshoppningar och fått representera Sverige, vilket har hur kul som helst.  
 
Du red också i det svenska juniorlaget under EM i somras, berätta mer om det? 
EM gick i Portugal vilket var väldigt varmt för både oss ryttare och hästarna. Jag 
hade med mig Tage som är en väldigt pigg häst som klarade av värmen väldigt bra. 
Banorna var väldigt svåra och hindren höga, men jag är väldigt nöjd med min och 
Tages prestation tillsammans. 
 
En del av senaste årets tävlingssäsong, både i Sverige och utomlands har 
ställts in, hur har det påverkat dig och din satsning?  
Det har inte påverkat jättemycket för min del eftersom i början av året valde vi att åka 
och tävla där i Vilamoura i Portugal där EM sen gick i somras för att förbereda oss för 
utomhussäsongen. Vilamoura var nog det enda stället där de aldrig kom något fall av 
EHV-1-viruset turligt nog. Vi klarade oss bra men det var något vi såklart fick tänka 
på under resan hem. Vi var väldigt noggranna med var vi stannade och hur många 
gånger vi gjorde det. Men när vi väl kom hem sen blev det ju nästan ett litet uppehåll 
igen på grund av Corona, men hästarna kändes ändå i fin form efter tre veckors 
tävling utomhus i Portugal. 
 
Vilken målsättning har du på kort och lång sikt med din ridning?  
På kort sikt är att få mer rutin i större klasser. På lång sikt är att utvecklas mer, skaffa 
rutin och satsa på EM nästa år.  
 
Hur kom det sig att du satsade just på hoppning?  
Det föll sig naturligt tror jag eftersom mamma höll på med hoppning.  
 
Vad är det bästa med att tävla hoppning?  
Det bästa med att tävla hoppning är att de kan gå så olika. Ena dagen kan man 
ramla av och andra dagen är man felfri och vinner.  
 
Hur ska en bra hopphäst vara?  
En bra hopphäst i min smak ska ha en stor kraftfull galopp och gärna ett stort register 
i hoppningen.  



Vad är dina styrkor som ryttare?  
Mina styrkor som ryttare skulle jag säga är att jag är väldigt snabbtänkt och löser 
saker väldigt bra. Som t ex om jag kanske rider in på en linje med 7 galoppsprång 
men hästen flyter ut och vinglar till så tänker jag direkt till och samlar ihop på 8 eller 
något liknande.  
 
Finns det någon del av tävlandet som du tycker kan vara lite extra svår eller 
jobbig?  
Att packa upp från en tävling är inte min grej, men det är nog de ända jag tycker är 
jobbigt också. 
 
Har du utövat några andra ridsportgrenar än hoppning?  
Jag har faktiskt aldrig startat något annat än hoppning.  
 
Inom ridsporten pratar man ofta om ledstjärnor, vilka är dina 3 viktigaste 
ledstjärnor för ditt utövande av sporten? 
*Jag hanterar hästen på ett sätt som jag kan stå för och som jag är stolt över inför 
omvärlden.  
*Jag tränar och tävlar i samspel med hästen och kräver inte mer än vad vi har 
förutsättningar att klara av. 
*Jag bekräftar och berömmer andra. 
 
Hur skulle du beskriva dig själv med tre ord?  
Envis, viljestark och omtänksam. 
 
Fem snabba frågor: 
Vinter eller sommar? Sommar 
Katt eller hund? Hund 
Stan eller landet? Landet 
Valack eller sto? Valack 
Oxer eller räcke? Oxer 
 

 
Lilly under prisutdelningen på SM i hoppning 2021.      FOTO: Roland Thunholm  


