
	  

Startlistor	  Eldirs	  Firmakeppni	  	  
med	  efteranmälningar	  

	  
Eftersom	  vi	  har	  fått	  så	  många	  efteranmälningar	  kommer	  det	  att	  ridas	  final	  i	  klasserna	  barn/ungdom	  lätt,	  

vuxen	  lätt	  och	  vuxen	  mellan.	  Speakern	  talar	  om	  vilka	  ekipage	  som	  har	  gått	  till	  final.	  
	  
	  

BARN	  MED	  LEDARE	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  

1.	  Moa	  Jagerstam	  –	  Fjödur	  frá	  Valthjofstad	  

2.	  Elin	  Håkansson	  –	  Blesi	  frá	  Efra-‐Hvoli	   	  

3.	  Thelise	  Bjershög	  –	  Hulda	  från	  Östergård	  

4.	  Ellinore	  Bjershög	  –	  Klara	  från	  Erikstorp	  

5.	  Jonna	  Hermansson	  –	  Grámann	  från	  Stora	  Hof	  

37.	  Linn	  Bergljung	  –	  Álfur	  frá	  Mödrudal	  	  

38.	  Magdalena	  Larsson	  –	  Piltur	  från	  Smedjan	  	  

	   	  

VUXEN	  MED	  LEDARE,	  till	  minne	  av	  Tigur	  

6.	  Ninni	  Lönnbro	  –	  Krafla	  från	  Stenholm	  	  

7.	  Elisabeth	  Jagerstam	  –	  Blesi	  frá	  Efra-‐Hvoli	  

8.	  Patrik	  Bodelsson	  –	  Klara	  från	  Erikstorp	  

	  

BARN/UNGDOM	  LÄTT	  

9.	  Fanny	  Celano	  –	  Kimbra	  från	  Vallerödslund	  

10.	  Tova	  Skansjö	  –	  Strákur	  från	  Brånen	   	  

11.	  Elin	  Olsson	  –	  Fjödur	  frá	  Valthjofstad	  	  

12.	  Vera	  Pamp	  –	  Kylja	  von	  Wiehl	  

13.	  Frida	  Möllerberg	  –	  Sley	  från	  Ringhult	  

14.	  Agnes	  Pamp	  –	  Ragnar	  från	  Kullaberg	  	  

39.	  Anna	  Hasselgren	  –	  Alfur	  frá	  Mödrudal	  	  

	  

BARN/UNGDOM	  MELLAN	  

15.	  Johanna	  Hellström	  –	  Gjöf	  från	  Vedby	  Boställe	  

16.	  Anna	  Skansjö	  –	  Strákur	  från	  Brånen	   	  

17.	  Elin	  Rudelius	  –	  Kolfinnur	  frá	  Holtsmúla	  1

	   	  

	  

VUXEN	  LÄTT	  

Heat	  1	   	   	   	  

18.	  Marie	  Celano	  –	  Kimbra	  från	  Vallerödslund	  

19.	  Ulrika	  Johanson	  –	  Hlekkur	  frá	  Sleitustödum	  

20.	  Gabi	  Schölin	  –	  Draumur	  från	  Petersdal	  

21.	  Gunilla	  Frithiof	  –	  Mani	  från	  Margaretehof	  	  

22.	  Emma	  Olofsson	  –	  Piltur	  från	  Smedjan	  

23.	  Matilda	  Hansson	  –	  Isar	  från	  Hästhava	  

	  

Heat	  2	   	  

24.	  Carina	  Norlander	  –	  Kátina	  från	  Vallerödslund	  

25.	  Eva	  Eriksson	  –	  Seinkun	  från	  Fojehof	   	  

26.	  Martina	  Skansjö	  –	  Ylfadis	  från	  Vita	  Villan	  

28.	  Camilla	  Munk	  Spur	  –	  Esja	  från	  Houbacken	  

29.	  Hanna	  Perdén	  –	  Hulda	  från	  Östergård	  

36.	  Agneta	  Svensson	  –	  Dyrd	  från	  Gullunge	  

	  

VUXEN	  MELLAN	  

30.	  Jeanette	  Möllergren	  –	  Silfurbroddi	  från	  

Silverkedjan	  

31.	  Lotta	  Hellström	  –	  Gjöf	  från	  Vedby	  Boställe	  

32.	  Camilla	  Gustafsson	  –	  Muskur	  från	  Ingerdahej	  

33.	  Åsa	  Bauhn	  –	  Röskur	  från	  Eskekärr	   	  

34.	  Maria	  Möllerberg	  –	  Vignir	  från	  Ringhult	  

35.	  Jenny	  Gustafsson	  –	  Ganti	  från	  Djuvanäs	  

27.	  Katarina	  Pamp	  –	  Gripa	  från	  Stenholmen	  	  	  	  	  	  	  

	  


