Pressmeddelande, 2012-01-10

Pernilla André Hokfelt till Flyinges
lärarlag
Flyinge får förstärkning på dressyrsidan genom att knyta landslagsryttaren Pernilla André Hokfelt
till sitt lärarteam.
Under vårterminen kommer Pernilla André Hokfelt att börja undervisa på Flyinge.
Pernilla kommer initialt i huvudsak att undervisa på Beridarprogrammet men kommer även att
vara aktuell för undervisning av både elever och personal.
Pernilla är B-tränare och har en gedigen meritlista med bl.a. sex SM guld och ett flertal
placeringar i världscupen. Hon har själv tagit fram och utbildat ett stort antal hästar med
placeringar på GP nivå.
– Flyinge har idag ett mycket starkt dressyrlärarteam bestående av Bo Jenå, Susanne Gielen,
Mette Henriksen och Olof Axelsson men all verksamhet mår bra av inspiration och förnyelse
och Pernilla är ett mycket välkommet inslag i den processen och jag ser mycket fram emot
samarbetet, säger Niclas Erwall, utbildningschef på Flyinge AB.
Pernilla ingick i Flyinge Hästsportklubbs vinnande lag vid dressyr SM och satsar mot
deltagande i OS i Rio 2016. Hon var Ehrengranatstipendiat under två år när Kyra Kyrklund var
på Flyinge och har haft stora framgångar på tävlingsbanan med bl.a. hingsten Wladimir O. A
som ingick Flyinges hingstprogram.
– Det skall bli jättekul att samarbeta med Flyinge och jag tycker att det är viktigt att Flyinge
håller sig levande och utvecklas inom alla ridsportens discipliner, säger Pernilla André Hokfelt.
Till Flyinge åkte jag mycket som barn för att se bra ridning och det skall bli jättekul att se hur
det här samarbetet kan komma att utvecklas, fortsätter hon.
För ytterligare information:
Niclas Erwall, utbildningschef Flyinge AB
Tel: 046-649 41
E-post: niclas.erwall@flyinge.se
Sofia Templin, informationsansvarig Flyinge AB
Tel: 046-649 43
E-post: sofia.templin@flyinge.se
Flyinge AB är ett modernt internationellt hippologiskt kompetenscentrum och ett av världens äldsta stuterier med
anor från 1100-talet. Flyinge AB omsätter drygt 60 mkr, har 65 anställda och 180 studerande. Verksamheten
spänner över flera områden: avel & sport, utbildning & forskning samt evenemang. Mer information om Flyinge
hittar du på www.flyinge.se

