
 

Angloaraben som fälttävlanshäst 

 

 

Fälttävlan är lite av angloarabens paradgren. Anglon får använda sin vägvinnande 

galopp och sitt mod i terrängmomentet, sin lyhördhet och kvickhet i hoppmomentet och 

sin vilja att prestera/arbeta med sin ryttare i dressyrmomentet. Inom fälttävlan har det 

genom åren funnits flera angloaraber som gått *, **, ***- fälttävlan.  

 

Nedan är några av de mest kända genom åren: 

- Alexej AA (e. Koncerz xx – ue. Phaeton AA) har tävlat upp till ***-ig fälttävlan 

med både Tobias Grönberg och Lotta Fredriksson med placeringar och 

deltagande i mästerskap. 

- Business AA 1102 (e. Stubin AA ue. Le Gregol AA) tävlades framgångsrikt med 

Johan Lundin i sadeln upp till ***-ig fälttävlan. Business var även godkänd 

avelshingst och vid en start på Strömsholmsdagarna stannade ekipaget på vägen 

dit för att betäcka ett sto för att därefter fortsätta till tävlingsplatsen. Där gick han 

dressyr dagen efter och sedan terräng och hoppning med en vinst som resultat, 

vilket påvisar angloarabens otroliga psyke och arbetsvilja. 

- JM Röd Kalle AA (e. Stubin AA ue. Asama xx) tävlades av Magnus Gällerdal 

på internationell nivå upp till **-ig nivå med fina resultat. 

- Black Profit AA (e. Golden Profit AA ue. Lyrelon AA) tävlades både av Tobias 

Grönberg och Hannes Melin upp till **-ig fälttävlan på internationell nivå och 

har även han deltagit i mästerskap. 

- Kon-Tiki AA (Business AA u. Geili ox ue. Dworak ox) Tävlat upp till *-ig 

fälttävlan och som fyraåring segrade de i unghästchampionatet på Flyinge. 

Under senare åren har även angloaraben använts som förädlare vilket medfört att det 

kommit en del angloarabiska halvblod ute på tävlingsbanorna, den främsta och mest 

namnkunniga är Johnny Cash med Johan Lundin i sadeln som gått ***-ig fälttävlan samt 

startat EM, även varit kvalad till VM. 

Internationellt så är angloaraben väl representerad i härstamningarna på 

fälttävlanstävlingar och det är flertalet angloaraber samt angloarabiska korsningar som 

gått unghäst-VM samt andra mästerskap med fina prestationer genom åren. 

 

 

 

 

 

 



Foto 1: Toulouce AA (Business AA ue- Espoir de L´alaric AA) startat *-ig fälttävlan, 

Fotograf: Privat 

 

 

 

Foto 2: Black Profit AA (e. Golden Profit AA ue. Lyrelon AA) Fotograf: Håkan Kulle 

 

 



 

Foto 3: Business AA 1102 (e. Stubin AA ue. Le Gregol AA) Fotograf: Privat 

 

 

 

Foto 4: Alexej AA (e. Koncerz xx – ue. Phaeton AA) Fotograf Camilla Björklund 

 

 


