
   

 

Fakta/ Lantmännen  
Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Exempel på våra 
varumärken är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Hatting, Schulstad och Gooh. Vi ägs av 33 500 svenska lantbrukare, 
har ca 8 600 anställda, har närvaro i 22 länder och omsätter cirka 33 miljarder kronor. Vårt företag är grundat på 
kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling 
och verksamhet i hela kedjan kan vi ta ansvar från jord till bord. Läs gärna mer 

på: www.lantmannen.se/omlantmannen  
 
Lantmännen Krafft utvecklar och marknadsför ett brett sortiment av hästfoder och fodertillskott. Krafft är 
marknadsledande i Sverige och finns representerat i över 15 länder. Företaget har19 anställda och huvudkontoret 
finns i Falkenberg. Läs gärna mer på www.krafft.nu 
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Lantmännen Krafft sponsrar The Tour of Amateurs  
Lantmännen Krafft och Falsterbo Horse Show har inlett ett nytt samarbete som bland 

annat  innebär att Krafft namnger tävlingen ”Krafft the Tour of Amateurs”. 

Krafft The Tour of Amateurs är en tävling som är till för alla ryttare, utom proffsen. Genom 

tävlingen får icke-proffs en chans att tävla på Falsterbos arenor inför den stora publiken.  

Krafft har under många år samarbetat med Falsterbo Horse Show. Ett arrangemang som 

betyder mycket för svensk ridsport och dess utveckling. Nu utökas samarbetet.  

- Vi är både glada och stolta över att vi fått möjlighet att utveckla vårt samarbete med 

Falsterbo Horse Show. Efter några år av deltagande på en lite lägre nivå utökar vi nu 

samarbetet och närvaron under dessa fantastiska sommardagar i juli. Nu ser vi fram 

emot fina tävlingar i Skåne till sommaren, säger Jan Olofsson, vd för Krafft.  

 

- Det är roligt att Krafft nu engagerar sig i vår amatör tour. Jag är övertygad om att 

Falsterbo och Krafft tillsammans kan utveckla the Tour of Amateurs och öka intresset 

för tävlingen ytterligare, säger Elisabeth von Schrowe, Event Director för Falsterbo 

Horse Show. 

 

Kvalen till Krafft the Tour of Amateurs startar 28 februari och pågår fram till 15 juni. De 60 

bästa ryttarna kvalar till semifinalen. En vinnare koras sedan på Falsterbos stora arena i juli.  

 

För mer information, kontakta gärna: 

Jan Olofsson, vd Lantmännen Krafft, tel: 072-542 1627, e-post: jan.olofsson@krafft.nu  
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