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Hedin Bil och ATG Riders League intar Westcoast
Equestrian Week som även släpper egen Youtube-serie.
Westcoast Equestrian Week stärker sin position och tar ytterligare ett stort
kliv mot att bli en av Sveriges mest innovativa hästtävlingar. Westcoast
Equestrian Week tar emot första omgången av ATG riders under WEW, som
går av stapeln 26-31 juli i sommar. Hedin bil går in som storsponsor och WEW
lanserar YouTube serien ‘From high heels to heels down’!
Första omgången av ATG riders league
Nyligen släpptes den roliga nyheten att ATG lägger sin första deltävling av ATG Riders League
på Åby under Westcoast Equestrian Week vecka 30 på Åbytravet. ATG Riders League innebär
stora prispengar och prestige vilket lockar den yttersta svenska eliten.
"- För WEW är ATG Riders League ett mycket välkommet tillskott i vad vi kommer att
kunna erbjuda våra ryttare under veckan samt generellt för de nationella tävlingarna
på hemmaplan. Sportens synlighet ökar och med möjlighet till att spela på klasserna
via ATG så öppnas dörrar som ytterligare kan bredda intresset för svensk
hoppsport.” förklarar Malin Trollnäs Thuresson tidigare tävlingsryttare och numera Jumping
Director för Westcoast Equestrian Week.
“- Att kunna erbjuda fler ryttare en möjlighet att rida på en arena med internationell
karaktär på hemmaplan är en av våra drivkrafter. Jag håller helt med
förbundskaptenen i hoppning, Henrik Ankarcrona i att det är viktigt att vi har
sponsorer och samarbetspartners som hjälper till att stärka den nationella sporten.
ATG är en stark sponsor som erbjuder mycket prispengar på bra tävlingar – det är
otroligt välkommet." fortsätter Malin.

WEW accelererar med Hedin bil
Hedin Bil har gått som en exklusiv bilpartner till Westcoast Equestrian Week.
Hedin Bil kommer att finnas på plats under veckan och ställa ut bilar från fem olika märken.
“- Vi är otroligt glada att ha med en sådan erkänd bilpartner som Hedin Bil på vår
resa. Vi ser fram emot att genomföra detta evenemang tillsammans - och med
höjdpunkten Hedin Bil Grand Prix på söndagen, säger Hanna Khazrai, Event
Director för WEW.

”From high heels to heels down”
I den nylanserade YouTube serien “From High Heels to Heels Down” med Moa Malan i
huvudrollen får du under 10 avsnitt följa Moa när hon ska lära sig allt hon orkar om hästar
och ridsport - så att hon under Westcoast Equestrian Week kan guida alla våra digitala tittare
runt evenemanget.
Hon kommer att prova allt ifrån att vara tävlingsgroom åt tävlingsryttaren Evelyn Sander, till
att besöka Madelene Törnblom på Maya Delorez HQ och prata om kläddesign samt WEW’s
egna funktionärs-kollektion. Hon kommer att lära sig finesserna i dressyr på en GP häst hos
stall Haid-Bondegaard, få hopplektion av ingen mindre än Grand Prix segraren Irma Karlsson
- och mycket mycket mer.
Under avsnittet som släpps under morgondagen torsdag 26 maj kommer Moa att besöka
Stall Danora och lära sig allt om livet som stallgroom hos ingen mindre än det svenska
framtidshoppet Ebba Danielsson.
“- Hela idén med vår Youtube serie är att skapa digital närvaro och en relation med
vår publik tidigt - oavsett om du har koll på ridsporten sen innan eller är oinvigd.
Moa som är vår reporter under evenemangsveckan kommer redan då vara ett
välkänt ansikte för alla som tittat på vår Youtube serie och följt hennes resa in i
denna värld.
Det kommer bli både skratt och tårar längs med vägen och vi som sett några av
avsnitten kan garantera att det är mycket underhållande!”
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