
Resultat	  Eldirs	  Firmakeppni	  med	  sagotema	  
Sandåkra	  Ridcenter	  5/4	  2014	  

	  
BARN	  MED	  LEDARE	  

1.	  Linn	  Bergljung	  –	  Álfur	  frá	  Mödrudal	  	  

Delad	  2:a	  plats:	  

Moa	  Jagerstam	  –	  Fjödur	  frá	  Valthjofstad	  

Elin	  Håkansson	  –	  Blesi	  frá	  Efra-‐Hvoli	   	  

Thelise	  Bjershög	  –	  Hulda	  från	  Östergård	  

Ellinore	  Bjershög	  –	  Klara	  från	  Erikstorp	  

Jonna	  Hermansson	  –	  Grámann	  från	  Stora	  Hof	  

Magdalena	  Larsson	  –	  Piltur	  från	  Smedjan	  

	  

Vinnare	  utklädning:	  	  

Jonna	  Hermansson	  –	  Grámann	  från	  Stora	  Hof	  som	  Pippi	  Långstrump	  och	  Lilla	  Gubben	  

	  

VUXEN	  MED	  LEDARE	  

1.	  Ninni	  Lönnbro	  –	  Krafla	  från	  Stenholm	  	  

2.	  Patrik	  Bodelsson	  –	  Klara	  från	  Erikstorp	  

3.	  Elisabeth	  Jagerstam	  –	  Blesi	  frá	  Efra-‐Hvoli	  

	  

Vinnare	  utklädning:	  

Patrik	  Bodelsson	  –	  Klara	  från	  Erikstorp	  som	  Bamse	  på	  den	  lilla	  åsnan	  

	  

BARN/UNGDOM	  LÄTT	  

1.	  Frida	  Möllerberg	  –	  Soley	  från	  Ringhult	  

2.	  Agnes	  Pamp	  –	  Ragnar	  från	  Kullaberg	  

3.	  Tova	  Skansjö	  –	  Strákur	  från	  Brånen	  

4.	  Fanny	  Celano	  –	  Kimbra	  från	  Vallerödslund	  

5.	  Anna	  Hasselgren	  –	  Alfur	  frá	  Mödrudal	   	   	  

6.	  Vera	  Pamp	  –	  Kylja	  von	  Wiehl	  

6.	  Elin	  Olsson	  –	  Fjödur	  frá	  Valthjofstad	   	  



Vinnare	  utklädning:	  	  

Fanny	  Celano	  –	  Kimbra	  från	  Vallerödslund	  som	  Rödluvan	  och	  vargen	  

	  

BARN/UNGDOM	  MELLAN	  

1.	  Elin	  Rudelius	  –	  Kolfinnur	  frá	  Holtsmúla	  1	  

2.	  Anna	  Skansjö	  –	  Strákur	  från	  Brånen	  

3.	  Johanna	  Hellström	  –	  Gjöf	  från	  Vedby	  Boställe	  

	  

Vinnare	  utklädning:	  

Elin	  Rudelius	  –	  Kolfinnur	  frá	  Holtsmúla	  1	  som	  Ängel	  på	  en	  enhörning	  

	  

VUXEN	  LÄTT	  

1.	  Carina	  Norlander	  –	  Kátina	  från	  Vallerödslund	  

2.	  Hanna	  Perdén	  –	  Hulda	  från	  Östergård	  

3.	  Matilda	  Hansson	  –	  Isar	  från	  Hästhava	  

4.	  Gunilla	  Frithiof	  –	  Mani	  från	  Margaretehof	  

5.	  Camilla	  Munk	  Spur	  –	  Esja	  från	  Houbacken	  

6.	  Emma	  Olofsson	  –	  Piltur	  från	  Smedjan	  

	  

Vinnare	  utklädning:	  

Hanna	  Perdén	  –	  Hulda	  från	  Östergård	  som	  Ferdinand	  och	  Matadoren	  

	  

VUXEN	  MELLAN	  

1.	  Jeanette	  Möllergren	  –	  Silfurbroddi	  från	  Silverkedjan	  

2.	  Åsa	  Bauhn	  –	  Röskur	  från	  Eskekärr	   	  

3.	  Camilla	  Gustafsson	  –	  Muskur	  från	  Ingerdahej	  

4.	  Maria	  Möllerberg	  –	  Vignir	  från	  Ringhult	  

5.	  Katarina	  Pamp	  –	  Gripa	  från	  Stenholmen	  	  

	  

Vinnare	  utklädning:	  

Jeanette	  Möllergren	  –	  Silfurbroddi	  från	  Silverkedjan	  som	  Ronja	  Rövardotter	  	  	  	  	  	  


