PRESSRELEASE
Efter nio år utomlands återvänder nu fälttävlans- och landslagsryttaren Christoffer Forsberg till
Sverige och fortsätter med sin verksamhet vid den kompletta hästanläggningen Skönabäck
Sweden i Skurup, från den 1 november. Perioden utomlands har bestått av sex år i Tyskland
och tre år i Holland med egen verksamhet.
-

Tiden utomlands har varit en fantastisk läroperiod för mig, säger Christoffer Forsberg.
Möjligheterna att träna, tävla, knyta kontakter samt att bedriva egen verksamhet har varit
oerhört lärorik. Lockelsen att återvända till Sverige har funnits hos mig och när det rätta
tillfället dök upp nappade jag på det. Förutom att bedriva träningsverksamhet av egna
och andra ägares hästar vid Skönabäck kommer jag även att öppna upp för coachning
av ryttare, clinics, visning av saluhästar i Sverige och utomlands m m.

Närmast väntar deltagande i unghäst-VM i fälttävlan för Christoffer med två lovande unga hästar
- 6-årige Con Classic (ägare Mike Kleene) samt 7-årige Watermill Heejan (ägare Jan Greve).
Vid valet av platsen för sin verksamhet föll det på Skönabäck som är en komplett anläggning
med utmärkta träningsfaciliteter och ett hästrehab. Skönabäck Sweden fortsätter att utvecklas
och växa samt ser fram emot att ta emot ytterligare en ryttare till sin anläggning.
-

Vi är mycket glada och positiva till att Christoffer har valt oss och våra anläggning. Vi ser
det som ett bra komplement till vår befintliga hopp- och travverksamheter som bedrivs
här på gården, säger Jessica Pilenberg, VD Skönabäck Sweden.

Om Christoffer Forsberg
Christoffer Forsberg tillhör det svenska landslaget i fälttävlan och ingår även i Svenska Olympiska Kommitténs (SOK)
talangprogram. Meriterna är många med bl a fyra EM-medaljer, otal svenska mästerskap, placeringar upp till CCI5*-L
nivå. För mer information mobil Christoffer Forsberg +31 625 321 47. Hemsida www.forsbergeventing.se
Om Skönabäck
Skönabäcks verksamhet består av hästsport, hästrehab, uthyrning av fastigheter, jakt & fiske och växtodling.
Fastigheten har en geografiskt mycket attraktiv placering med närhet till de flesta större städer och är en komplett
anläggning för ridsporten. För mer information v g kontakta VD Jessica Pilenberg, mobil +46 70 444 34 83.
Hemsida www.skonaback.se

