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Svensk dressyr och Saab lanserar ny
landslagssatsning och ny internationell
dressyrtävling
Svenska Ridsportförbundet och Saab fortsätter att utveckla sin
gemensamma satsning för att ta svensk dressyr till ännu högre
höjder. Samlingsnamnet är Dressage Take Off och här finns bland
annat en landslagssatsning och en ny internationell dressyrtävling
på svensk mark.
Svenska Ridsportförbundets och Saabs gemensamma satsning ”Dressage Take Off”
handlar om att få alla ryttare att utforska sin potential och bli så bra som de bara kan.
-

Saab vill vara med och utveckla ridsporten och få ridsporten att lyfta mot nya
höjder. Dressyren står i fokus för Saabs satsning och syftar till att få fler
utövare samt att öka intresset och förståelsen för dressyrgrenen, säger Saabs
VD Håkan Buskhe.

Dressage Take Off består i dagsläget av fem olika projekt, några av dem nya och
andra som hittat sina former under det gångna året.
-

Saab Top 10 Dressage
Saab Team Sweden Dressage
Saab International Grand Prix Dressage Flyinge
Patrik Kittel Dressage Tour
Hållbara Ryttare

Det utvecklade samarbetet med seniorlandslagets ryttare i Saab Team Sweden
Dressage är en ny del av satsningen som presenteras idag. Målet är fler medaljer,
gärna av ädlare valör, fler ryttare på topp tio på världsrankingen och fler svenska
ryttare på internationella tävlingar.
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En annan ny del av satsningen är Saab International Grand Prix Dressage Flyinge.
Sista helgen i september är Flyinge värd för Saab International Grand Prix Dressage
Flyinge, med klasser både för Grand Prix-ryttare och för ungdomsryttare. Tävlingen
ger fler ryttare möjlighet till internationell rutin och erfarenhet.
-

Det känns fantastiskt roligt med en sådan här satsning på dressyren och det
kommer att ge oss möjligheter att arbeta både med de stora dragen, men
också med de små detaljerna som är så avgörande för att nå ända fram,
säger Bo Jenå.

Saab är Officiell Sponsor för Svenska Ridsportförbundet samt Grensponsor för
dressyren. Läs mer på www.hastsmart.se
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www.saabgroup.com
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Följ oss på Twitter: @saab
Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och
lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och
medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt
och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt
ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

