
 

Angloaraben som hopphäst 

 

 

Foto 1: Emelie Löfström på 

sin anglo Strong Shakiro 

AA (e. Strong Statement xx 

u. Belle Shafai AA uppf. 

Cathrine Löfström äg. 

Emelie Löfström) under en 

av alla deras hopptävlingar 

under åren. Fotograf: 

Josefine Löfström 

 

Att Angloaraben är en lätt 

och smäcker hästras kan 

även ett otränat öga se. Men 

det som inte alla gånger går 

att skönja förrän man 

kommer en Anglo riktigt 

nära inpå livet, är den lilla detaljen som allt som oftast är allra viktigast eller till och med 

avgörande för vad som gör en hopphäst till en bra hopphäst. Den där ytterst viktiga 

egenskapen som döljer sig där inuti och som kommer fram precis när den behövs som 

allra mest, viljan! 

 

Anglon är en positivt lagd häst som gillar arbete, träning och rutin. Den läser av 

situationen, prövar övningen en eller två gånger och vet sedan precis vad som väntas. 

Åt vilket håll det ska svängas åt efter hindret, när volten ska göras eller när 

galoppfattningen ska tas. Och allt detta gör den inte för att den blir sagd till att göra det, 

utan för att den vill det. Precis lika mycket som du själv vill det! 

 

Jag började att hopptävla regelbundet redan som 11-åring och har under mina redan 

många tävlingsår som hoppryttare ridit många olika hästar. Ponnyer av olika raser, 

storhästar med olika uppväxter, svenska uppfödningar och utländska importer. Alla med 

sina egna karaktärer och personligheter, styrkor och svagheter. Men ingen av dem har 

haft samma vilja och målmedvetenhet som Angloaraberna. Att sitta på en Anglo inne 

på en tävlingsbana är som att samarbeta med en målsökande radar. Sökandes efter 

nästkommande hinder, och nästa och nästa. Kränger sig likt en vig katt i luften för att 

inte vilja riva en bom och nästintill slår knut på sig själv på köpet. Landar på andra sidan 

och vänder på en blinkning, som att hästen varit med där inne och gått banan redan, eller 

själv har memorerat banskissen när man stått där vid anslagstavlan och räknat hindrens 

ordning från ett till tretton. Eller så vill den helt enkelt göra rätt och lyckas med en riktigt 



bra runda, så pass mycket att den läser av vad ryttaren tänker och vart den tittar. Och då 

gäller det verkligen att tänka och titta åt rätt håll kan jag säga för annars kan du snabbt 

vara på väg åt fel håll och inte alls dit som det egentligen var meningen att ni skulle. 

Iallafall inte enligt banskissen. Men lyckas du hålla tungan rätt i mun och nerverna i styr 

så hjälper Anglon dig att få göra det absolut roligaste, att galoppera först i segertåget!" 

 

 

 

Foto 2: Emelie Löfström på sin anglo Strong Shakiro AA (e. Strong Statement xx u. Belle 

Shafai AA uppf. Cathrine Löfström äg. Emelie Löfström). Ekipaget har vunnit SAAF:s 

tävlingschampionat inte mindre än 6 år under sin karriär som tävlingsekipage. 

Fotograf: Josefine Löfström 

 

 


