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Segrare 

Wida Jonasson 

 
Wida är 13 år och bor i Blekinge. Hon vann sin guldbiljett under delfinalen i 

Ängelholm.  

Wida går just nu årkurs 7 samtidigt som hon håller på med ponnytrav och att 

visa häst. Hemma har hon shetlandsponnyer som hon hjälper sina föräldrar att 

visa på utställning och premiering.  

Målet med att visa häst är att vara lika bra oavsett vilken häst eller ras som visas. 

I framtiden vill hon visa föl och hingstar samt kvala sina egna ponnyer på travet.  

I finalen visade hon valacken Maks Zpirit som är en renrasig kaspisk häst. 

 

 



Leandra Komp Lindgren 

 
Leandra är 14 år och bor i Uppsala. Hon vann sin guldbiljett på delfinalen i 

Ludvika. 

Leandra går just nu i årkurs 8 i Uppsala samtidigt som hon har 5st egna hästar. 

De största intressena är hoppning, dressyr och frihetsdressyr. Hon har tidigare 

varit med på 2st sommarpremieringar med sin Shetlands-valack och Shetlands-

sto. Förutom sitt stora hästintresse tävlar hon även i cheerleading och tycker att 

det är mycket roligt med trampolin.  

Målet med att visa häst är att utvecklas mer inom avel och hästens exteriör, samt 

att ställa ut sitt Shetlands-sto då tanken är att hon ska användas inom avel.  

I finalen visade hon valacken Elvis som är en renrasig American Curly. 

  



Finalist Visningsklass 2019 

Freja Soleskog 

 
Freja är 16 år och bor i Tranås, där hon deltog i delfinalen och vann sin 

guldbiljett.  

Freja går första året på Vretagymnasiet och läser natur med inriktning lantbruk. 

Tillsammans med sin mamma föder hon upp shetlandsponnyer och har dessutom 

2st fjordhästar. Freja har visat häst i cirka 4 år och tycker att visningsklasserna 

har varit väldigt lärorika. Förutom att vara i stallet tycker hon om att umgås med 

vänner. 

Målet med att visa häst är att kunna visa hästar på bästa möjliga vis, så att de får 

en korrekt bedömning på utställningar.  

I framtiden vill Freja ta över familjegården och fortsätta med att föda upp 

shetlandsponnyer.  

I finalen visade hon valacken Olympus Bobby som är en renrasig Exmoorponny. 

  



Nicole Sink 

 
Nicole är 17 år och bor på Gotland. Hon deltog i delfinalen på Gotland där hon 

vann sin guldbiljett. 

Just nu går hon naturbruksgymnasium med inriktning häst. Nicole har en egen 

SWB-valack som heter Apache och är 183cm i mankhöjd! Fokuset för ekipaget 

ligger på dressyren. Djurintresset är stort, förutom häst har Nicole 3st katter och 

planerar att skaffa hund nästa år.  

Nicole har inga tidigare erfarenheter av att visa häst vid hand, men hann öva 

några gånger inför delfinalen. Hon fortsätter gärna visa häst då det är något hon 

tycker är roligt, och har fått i uppgift att visa unghästarna i stallet i framtiden.  

I finalen visade hon stoet JT Baccara of Brackenhill som är en renrasig 

tinkerhäst. 


