
 

 

  

FINAL I 

VISNINGSKLASS 2018 
 

16.00 fredagen den 30 november kom fem av 

Sveriges bästa visare till samling på Friends 

Arena för att göra upp om vem som skulle 

kamma hem totalvinsten av visningsklass 2018. 

Det var fem taggade ungdomar som via kvarts- 

och semifinaler hade lyckats ta sig vidare till 

den stora finalen. Totalt har ett sextiotal barn 

och ungdomar tävlat på 19 olika sommar-

premieringar under året. Efter att man deltagit 

på en sommarpremiering, blivit nominerad av 

sin rasförening eller varit elev på någon av de 

gymnasieutbildningar som SH har besökt 

kunde man anmäla sig till någon av de fyra 

kvartsfinalerna. Två av finalisterna var 

direktkvalade tack vare att de fick 35 poäng av 

35 möjliga på någon av sommarpremiering-

arna.  Dessa två var Johan Lundberg Larsson 

och Emma Kjellman.  
De fem finalisterna var: 

Anna Bowall Nygren, 15 år, som kommer från 

Dalarö, Haninge kommun. Anna visar i vanliga 

fall Rysk Basjkir. 

Alma Hedskog, 17 år, som kommer från 

Stenkullen utanför Göteborg och i vanliga fall 

brukar visa Welsh 

Emma Gullberg, 15 år, som kommer från 

Löberöd i Skåne och till vardags visar Ardenner. 

Emma Kjellman, 18 år, och som också är en 

Skånetös från Teckomatorp. Emma visar för det 

mesta Shetland 

Johan Lundberg Larsson, 20 år, kommer från 

Vintrosa utanför Örebro. Johan har visat många 

olika raser men kanske allra mest Fjordhästar. 

 

Vid samlingen mötte SH:s personal och SH:s 

ordförande Kåre Gustavsson upp och tog emot 

ungdomarna. Det märktes redan då att alla var 

taggade och sugna på att sätta igång. 

Finalisterna presenterades för dagens domare, 

Lennart Gustavsson och Tobias Sandahl. 

Lennart tog sedan med sig ungdomarna för en 

rundvandring på stallbacken och SH-

föreningarnas rasmontrar. Den spännande 

lottningen av häst genomfördes och resultatet 

blev att Alma fick Basjkirhästen Kiara, Emma 

Gullberg fick Shetlandsstoet Almnäs Dahlia, 

Emma K tilldelades Elvis av rasen American 

Curly, Anna Irish Coben Otis och Johan blev 

lottad att visa Kaspiska hästen Maks Zpirit. 

Ungdomarna fick lite tid att dels prata med 

ägarna till deras finalhästar och dels lära känna 

hästarna. Sen var det bara att vänta in den 

avgörande finalen som startade kl. 18.00. Hela 

startfältet stod redo, med för dem ganska 

okända hästar, i god tid!  

Finalen inleddes med att alla gick på ring och 

fick känna lite på hästarna. Nästa steg var att 

man i startordning individuellt fick visa upp sin 

häst. Bedömningen påbörjades redan så fort 

finalisterna kom in paddocken. Samtliga fem 

finalister gjorde mycket professionella 

uppvisningar (det här är fem av Sveriges 

duktigaste visare), men till slut stod det mellan 

två. Emma Kjellman och Johan Lundberg 

Larsson.  

Man kunde ta på spänningen när domarna 

överlade vem som till slut skulle vinna. 

Vinnaren av finalen i visningsklass 2018 blev 

Emma Kjellman som sedan tillsammans med 

2:an Johan Lundberg Larsson gjorde inte bara 

ett utan flera ärevarv i flygande trav under den 

stora publikens hjärtliga applåder. På delad 

tredjeplats kom Alma Hedskog, Emma Gullberg 

och Anna Bowall. 

 

 

 



 

 

Emma Kjellman & Elvis 

 

Johan Lundberg Larsson & Maks Zpirit 

 

 
Emma Gullberg & Almnäs Dahlia 

 

 

Fotograf: Therese Hübner 

 

 

 

 

 

 
Anna Bowall Nygren & Otis 

 

 
Alma Hedskog & Kiara 


