
tävla med Ridsport!

DRÖMvinsten!
 vinn en gratis BETÄCKNING  
 med årets bruksprovsvinnare

Villkor 
Priset avser en gratis betäckning (TAI) med JJ Rayban (värde 
9 000+moms) eller Cohiba (värde 9 500+moms). Betäck-
ningen får endast användas till halv- eller fullblodssto. Den 
gäller endast under hingstens säsong 2010 och får inte ut-

nyttjas senare även om stoet inte skulle bli dräktigt eller om 
vinsten av andra skäl inte kan nyttjas under 2010. I priset ingår 
inte frakt-, semin-, stations-, veterinär- och stoavgift till ASVH. 
Vilket sto som avses att betäckas ska anges i det inskickade 
svaret (namn, härstamning, regnr, avelsförbund) tillsammans 

med ditt namn, adress och telefonnummer där du kan nås 
både dag- och kvällstid. Vinsten är personlig och får inte säljas 
eller skänkas vidare. Vinnarna förbinder sig att fölen presen-
teras med bilder i artiklar i Ridsport under 2011. Juryn består 
av Lena Sellman (Ridsports redaktion), Susanne Tornberg 

(Ridsports annonsavdelning) samt respektive hingsts ägare. 
Juryns beslut kan inte överklagas.
Observera att ev vinstskatt betalas av vinnaren.

SÅ HÄR GÖR DU:
Svara på följande frågor:

Vilket totalindex har Cohiba i hoppning  
och JJ Rayban i dressyr?

Vad heter bruksprovets gästdomare i gångarter i år?

Vilket år kom RIDSPORT ut första gången?

Skriv en slogan på max 15 ord om den hingst du vill 
vinna betäckningen med.

Skicka svaret via e-post till  
info@tidningenridsport.se.

Dina svar ska vara oss tillhanda senast onsdag den 
31 mars klockan 24.00. Skriv »Drömvinsten« i 
ämnesraden på ditt svarsmejl.  Glöm inte att ange 
vilken hingst du vill betäcka ditt sto med! 
(Det är tilllåtet att skicka in flera svar.) 

Vinnarna publiceras i Ridsport nummer 7 
som kommer till  prenumeranterna den 15 april 2010 
och på vår hemsida samma dag.  
(Vi utser tillsammans med respektive ägare en 
vinnare per hingst).

1

2
3

4

JJ RayBan e Rascalino-Londonderry-Weltmeyer 
Godkändes redan 2009 då han blev bästa 3-åriga gångartshingst. 
I år blev han bruksprovssegrare i dressyr. Modern Lorena har Lon-
donderry kombinerat med Weltmeyer i stamtavlan och han har åtta 
generationer statspremieston i sin mödernelinje. JJ Rayban är också 
godkänd i Hannover, Norge och Danmark.
Ägare: JJ Horses/B. Gjerde, Trögstadvn 291,1850 Mysen, Norge
Station: Tullstorp Dressage Stable AB
Telefon: 0451-193 71, 193 07
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COHIBa 1198 e Chacco Blue- accord II-Pilot
Modern Acorda H har tävlat framgångsrikt i svår klass hoppning. 
Både modern och mormodern är uttagna i Hannoveraner Spring-
pferde Zucht. Mödernet ”Stutenstamm Nuwara” har lämnat flera 
framgångsrika sporthästar och godkända hingstar. Segerfamiljen i 
Herwart von der Decken-Schau 2007 och 2009 kommer också från 
samma stostam.
Ägare: Gränsbo stuteri, VDL Stud, BXB Competition, Bequitec och 
Tuvesson. Station: Gränsbo Stuteri 
Telefon: 042-20 70 10, 070-597 63 31.
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