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Vi växer med Kungsbacka

Framgång genom vilja och talang
Angelica från Kungsbacka vår nästa storryttare

Angelica Augustsson, jämförs redan med de allra största i ridhopp. Kungsbackatjejen är en oomtvistad fighter ut i fingerspetsarna. Här på hästen Diddicoy som hon vann med i Stockholm International Horse Show i Globen. Foto: Jørgen Bak Rasmussen.
Hon har vunnit det mesta som ponnyryttare. Nu har hon gått över till de stora
hästarna. Lovorden är många över fightern
Angelica som vunnit respekt inom hästhoppningen inte minst för att hon gått den
långa vägen.
Alla som tror att man måste vara stenrik
för att lyckas som hoppryttare, har fel. För
Angelica Augustsson, nyss fyllda 18 år från
Kungsbacka, har resan till framgång inte gått
via föräldrarnas pengar.

mig. Jag vet idag att framgång kommer så
småningom om du kan hantera motgångar och
om du har en envishet att övervinna dem.
Idag är det ingen som tvekar om hennes kapacitet som ryttare och Angelica har idag ett
samarbete med Roine Zetterman, som låter
Angelica rida hans hästar. Inom sporten är
hon känd för sin starka målmedvetenhet kombinerat med att hon är en god tävlingskamrat.

Redan i toppklass
Förra säsongen tog Angelica på allvar klivet
upp från ponnyridning till stora hästar. Redan
första året radade framgångarna upp sig: Angelica vann juniorfinalen i Globen, kom tvåa i
Scandinavium, fyra i Falsterbo Grand Prix
och liksom i nordiska mästerskapen utomhus.
Dessutom blev hon vald till Hallands ungdomsryttare 2004. Då bör man beakta att hon

Ett ryttarämne enligt expert
En som talar mycket väl om Angelica är TV:s
expertkommentator Lars Parmler, som är en
Nio år sedan
av Angelicas tränare:
Det började med att hon som
– Hon är ett ryttarämne i en
nioåring följde med sin storaklass för sig. Som jag ser det
syster Camilla till Nordhallands
ridklubb. Angelica upptäckte att
Hon är kan hon gå hur långt som helst.
Hon är en kommande Malin
om man, under storasysterns
Bayard!
lektioner, ledde hästarna fem en kommande
Själv tar Angelica ett steg
gånger fick man rida gratis på
Malin Bayard
i taget. Först ska hon gå ut
söndagarna. PÅ det viset fick
gymnasiets samhälls- och ekohon sina första lektioner.
nomiprogram på Elof Lindälvs gymnasium
Redan året efter köpte pappa Zaid hennes
nästa vår. Därefter blir det en full satsning på
första häst och tävlingsmänniskan Angelica
hästhoppningen.
var igång.
– Det är klart att man sneglar söderut. I
– Utan pappas stöd under hela tiden hade
Centraleuropa finns det helt andra pengar i
jag aldrig nått så här långt, säger Angelica.
sporten och om någon får upp ögonen för ens
hoppning så finns möjligheter till att man kan
Övervunnit motgångar
rida som proffs på heltid.
Men det är skillnad på hästar och hästar. MaIdag pendlar Angelica mellan hemmet i
terialet Angelica red på var inte alltid i samma
Kungsbacka, stallet i Onsala och ridhusen på
klass som motståndarnas.
Säröhalvön. Under högsäsong mars-oktober
– Jag har haft många så kallade problemtävlar hon nästan varje helg
hästar, skrattar Angelica, men det har stärkt
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förra året var 17 år, ett år yngre än de flesta
andra juniorerna.
– I år är mitt första mål att kvala in till
Scandinavium, därefter att kvala in till juniorEM i sommar. Jag vill även göra bra resultat
på SM för att avsluta säsongen med pricken
över i:et vid Stockholm International Horse
Show i Globen i början av december.
Vi andra följer utvecklingen med spänning.
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