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Pressinbjudan: 

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. 
 
Datum:   lördag 2 december 
Tid:    13:30 
Plats:    Pressrummet, Friends Arena ingång gate 2 
Medverkande:  Saabs VD Håkan Buskhe och Svenska 

Ridsportförbundets förbundskapten Bo Jenå 
 

 
Svenska Ridsportförbundet och Saab fortsätter att utveckla sin gemensamma satsning för att 
ta svensk dressyr till ännu högre höjder. Svensk dressyr är redan med i den internationella 
toppen – satsningen möjliggör att landslaget kan lyfta mot absolut världsklass. 
 
I centrum står det utvecklade samarbetet med seniorlandslagets ryttare i Saab Team 
Sweden Dressage. Målet är fler medaljer, gärna av ädlare valör, fler ryttare på topp tio på 
världsrankingen och möjlighet att starta med fler ryttare på fler internationella tävlingar.  
 
Vid en pressträff i samband med Sweden International Horse Show berättar förbundskapten 
Bo Jenå och Saabs VD Håkan Buskhe mer om Saab Team Sweden Dressage och Dressage 
Take Off. 
 
Varmt välkommen! 
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Saab är Officiell Sponsor för Svenska Ridsportförbundet samt Grensponsor för dressyren. 

Läs mer på www.hastsmart.se  

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Lotta Amnestål, informationschef Svenska Ridsportförbundet 
+46 709 79 56 35 
 
Ann Wolges, Press Officer, Saab 
+46 73 418 70 52 
 
Saabs presscenter 
+46 (0)734 180 018  
presscentre@saabgroup.com  
 
 
www.saabgroup.com 
www.saabgroup.com/YouTube  
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.  
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