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Segrare 

Emma Kjellman 

 
Emma är 19 år och bor i Skåne. Guldbiljetten vann hon när hon deltog i 

delfinalen i Ängelholm.  

Emma tog studenten i våras efter att ha läst naturvetenskap med inriktning på 

djursjukvård-häst. Just nu jobbar hon som vårdbiträde inom äldreomsorgen. 

Emma är uppvuxen bland shetlandsponnyerna men har just nu en New Forest 

som är hennes ridhäst.  

Emma har visat häst sen hon var 7 år, då hon visade i sin första handlerklass. 

Målet med att visa häst är att lära sig så mycket som möjligt.  

I framtiden vill Emma gå ur universitetet som examinerad veterinär, vilket är 

hennes drömyrke.  

I finalen visade hon Princess Flash the Cash som är en renrasig Irish Cob. 

 



Alma Nilsson 

 
Alma är 19 år och bor i Dalarna. Guldbiljetten vann hon på delfinalen i Ludvika.  

Alma jobbar som kundmottagare på en husvagn- och husbilsbutik i Ludvika. 

Hon har en egen häst, en Oldenburgare vid namn Benedetto. De riktar in sig på 

hoppning och dressyr och målet är att fortsätta träna, tävla och framförallt ha 

roligt ihop.  

Alma har ingen större tidigare erfarenhet av att visa häst, men hon tycker att det 

är väldigt roligt. Målet med att visa häst är att fortsätta lära sig. I framtiden vill 

hon visa olika typer av hästar.  

I finalen visade hon stoet Alyssa som är en renrasig haflinger. 

 

 

 

 

 

 



Vera Hultman 

 
Vera är 18 år och bor strax utanför Tranås, där hon även deltog i delfinalen och 

vann sin guldbiljett.  

Vera går just nu sista året på naturvetenskapsprogrammet i Tranås. Förutom att 

hon pluggar mycket och umgås med vänner har Vera en SWB-valack på lån som 

hon rider och sköter om.  

Vera har inga tidigare erfarenheter av att visa häst utan delfinalen i Tranås var 

hennes första gång. Som mål med att visa häst planerar hon att visa ridskolans 

russ-sto på sommarpremiering. I framtiden skulle hon även vilja visa sina egna 

hästar.   

Vera har tänkt läsa till hippolog eller veterinär, att det ska handla om djur är i 

alla fall säkert.  

I finalen visade hon valacken Yxnavalls Casino som är en renrasig Fjordhäst. 

 

 

 


