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Trav vs galopp
Malin Berås
23 år – Kristiansand
208 starter – 43 seire
2011 var Malins 
gjennombruddsår hvor hun 
i gjennomsnitt vant hvert 
tredje løp hun red. Hennes 
store mål er å bli best!

Elisabeth Jensen
26 år – Nesbyen
125 starter – 11 seire
Har jobbet hardt for å lykkes 
og fikk sitt gjennombrudd i 
fjor. Årets sesong har startet 
glimrende og Elisabeth går 
mot sitt beste år i sadelen.

Kristine Kvasnes
22 år – Stavanger
1053 starter – 116 seire
Har vært blant landets beste 
montéryttere siden hun tok 
lisens i 2006. Kristine er også 
en meget habil kusk med 
mange seirer i sulkyen på 
samvittigheten.

Siv Emilie Løvvold
19 år – Vestfold
418 starter – 65 seire
Har bare blitt bedre og bedre 
og ble Nordisk Mester for 
montéryttere i 2011!

Liv Pedersen
41 år – Biri
914 starter – 251 seirer
Går under kallenavnet 
«montédronninga». 
Har abonnert på NM-titler 
og landschampionat. 
Liv nekter å gi seg!

Pascolina Da Costa
39 år – Jar
1393 starter – 170 (på 
Øvrevoll) – tot. ca 190 seire
Vant tre klassiske løp i 2009 
med Entangle og Chicken 
Momo. Kun Yvonne Durant 
har flere seire på Øvrevoll av 
kvinnelige jockeyer. 

Per-Anders Gråberg
37 år– Stockholm 
694 starter – 103 seire (på 
Øvrevoll) – tot. ca 900 seire
Har en rekke championater i 
Sverige. Tok i 2011 sin første 
tittel på Øvrevoll og vant 
Stockholm Cup på Bank of 
Burden. Har også vunnet ca 
19 montéløp i Sverige.

Madeleine Haugland
24 år – Jar
278 starter – 24 seire (på 
Øvrevoll) – totalt 26 seire
Slo for alvor gjennom i 2011, 
da hun ble lærlingchampion 
med 11 seire. Vant to løp i 
Chile i vinter og satser hardt 
som jockey.

Carlos Lopez
30 år – Chile/Bærums Verk
1315 starter – 164 seire (på 
Øvrevoll) – tot. ca 500 seire
Ridd i Norge siden 2003. Tok 
sitt hittil eneste championat 
på Øvrevoll i 2007. Var 
fast jockey på topphoppa 
Theatrical Award, som vant 
både Derby og Marit Sveaas’ 
Minneløp.

Rafael Schistl
23 år – Brasil/Østerås
250 starter – 29 seire (på 
Øvrevoll) – tot. ca 380 seire
Kom til Skandinavia 2008, 
oppnådde stor suksess i 
Sverige, etter hvert også 
på Øvrevoll. Vant i 2011 
Stockholm Stora Pris på 
Tertullus, i 2010 både Dansk 
og Svensk Derby.


