
 

ALEXANDRA HAAG – 

 stipendiat ”Årets Ungdom 2022” 
 
 

Alexandra Haag är en av årets stipendiater till Årets Ungdom 2022! 
 
 

 
 

"Hon är alltid villig att hjälpa till på olika arabhästarrangemang och ställer gärna upp och 
stöttar andra som ska visa sina hästar vid utställningar och har behov av råd eller stöd" så 
löd en del av motiveringen från Svenska Arabhästföreningen.  
 
"Mitt namn är Alexandra Haag och jag är född och uppvuxen på ett arabhäststuteri, Turbo 
Star Arabians, där min familj fött upp arabhästar sedan 1986. Jag började rida arabhästar 
från att jag var 6 år gammal, men arabhästutställning började jag dock med tidigare, redan 
vid 4 års ålder och har fortsatt göra det tills nu.  
 
Utöver att ha min mamma som förebild och tränare har jag också haft min gudmor, Louise 
Wale på Slängsboda arabstuteri, som har tränat och lärt upp mig inom utställning, ridning 
och avel. Det är även från dem jag lärt mig vikten av att hjälpa andra för att främja rasen och 
välkomna nya ansikten. Så sedan jag var 11 år har jag hjälpt till på och hållit olika event runt 
om i Sverige och alltid varit på plats på shower och tävlingar för att hjälpa nya hästägare eller 
bara de som är nya till tävlingsarenan. 
Det är fantastiskt roligt att bli tilldelad stipendiet för årets ungdom, och jag är väldigt 
tacksam. Det gör det ännu roligare att fortsätta arbetet för att främja den svenska aveln!" 
 
Vilket härligt engagemang och vilken tillgång för Arabhästföreningen och alla runtomkring. 
Styrelsen för SAHF skrev också en fin nominering om Alexandra, där de lyfte hennes styrkor 
och förmåga att alltid stötta och hjälpa. Jätteroligt att vi får ta del av drivna ungdomar runt 
om i föreningarna. Återigen, stort grattis till Alexandra som en av två stipendiater till Årets 

Ungdom 2022! Unga är avelns framtid! 


