ONSDAG 26 SEPTEMBER 2018

w

RIDSPORT. Inför Carlstad Horse Show

Stort intresse – på nytt
Från fredag till söndag
är det dags för Carlstad
Horse Show på Karlstad
ridklubb.
Även i år är det ett stort
intresse för tävlingen.
– Vi har över 500 anmälningar till våra klasser, berättar tävlingsledaren Terese Svensson.

FULL FART.

Linnea Sundberg vid
Carlstad Horse Show i fjol. I år gör hon sex
starter, tre var med Haloubet SV och Las
Vegas EK.
FOTO: JOACHIM LAGERCRANTZ
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Sedan några år tillbaka avgörs Carlstad Horse Show
alltid under helgen vecka 39
och på fredag förmiddag inleds tävlingarna.
De högsta klasserna hoppar på 1.40-hinder. På den
höjden är det en klass på lördag och en på söndag.
– Vi har ett tiotal hemmaryttare i tävlingen och
många andra från Värmland.
Av de som tävlar för Karlstad
är det Emma Haag som deltar i den högsta klassen, berättar Terese Svensson.
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Många värmlänningar
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Övriga värmlänningar i
1.40 under lördagen är Jarle
Grönhaug, Fryksdalens ryttarsällskap, Linnea Sundberg, Arvika ridklubb, Emelie Johansson, Filipstads
ridklubb, Linn Holm från
Equality riders. Dessutom
deltar Frank Kutscher från
Åmåls ridklubb.
– Lördagens 1.40-hoppning avgörs med winning
round. De 25 bästa procenten av ryttarna eller samtliga felfria får vara med på
en omhoppning, berättar
Svensson.

Filip Ågen kommer till
Karlstad i helgen för att tävla
hos sin gamla hemmaklubb.
Filip, som tävlar för Strömsholms ridsportförening, är
inte med i 1.40 utan gör tre
starter på 1.30, två med Prada SK och en med Cardina.
Tävlingsutbudet i ridspor-

ten är stort, men Carlstad
Horse Show fortsätter att
locka ett stort deltagarantal.
– Vi har haft runt 500 starter de senaste åren och vi har
över 500 till årets tävlingar.
Det kommer ungefär 130
ryttare och 200 hästar till
oss i helgen. Det brukar vara

störst intresse för de lägre
klasserna, men i år är det
för de högre och vi vet inte
exakt varför det har ändrats,
säger Svensson.
Och hon fortsätter:
– Det är en hård konkurrens med många tävlingar
som ligger ungefär samti-

digt och på samma nivå, så
det gäller att vara så bra som
det bara går för att ryttarna
ska komma. Det är väldigt
mycket ideellt jobb som ligger bakom, men det är också
väldigt roligt. Det är höjdpunkten på vår klubb under
året. Det kommer fram mer

och mer rena tävlingsklubbar och det är kul att man
fortfarande som en ridskola
kan få ihop över 500 starter.

Mikael Solberger
054-19 97 26
mikael.solberger@nwt.se

RIDSPORT. Lag-SM i fälttävlan

Kommande helg avgörs
lag-SM i fältävlan i Falkenberg.
Trossnäs fältrittklubb
deltar med två lag, ett
med stor häst och ett
ponnylag.
– Jag tror att båda lagen kan ta medalj, säger
Anna Magnusson Glans.
För ett år sedan blev det ett
SM-brons i fälttävlan för

Trossnäs när tävlingen avgjordes i Mantorp.
I jämförelse med det
bronslaget har Linnea Opdeweegh ersatt Sophia Ericsson och nu är siktet inställt
på nya framgångar.
– Vi hade två riktiga ankare i laget för ett år sedan
i Emma Tingsby och Madelene Gustafsson. Medaljen
var lite överraskande för oss
och ändå hade ingen i laget

vår bästa dag, berättar Anna
Magnusson Glans.
Femte medlem i laget är
Nathalie Mortensen.
I fälttävlan rider alla dressyr, hoppning och fältritt
och det är de tre bästa resultaten för laget som räknas.
– Förväntningarna i år är
höga. Får vi till en så bra tävling som möjligt är det stark
medaljchans.
Till skillnad från i fjol har

Trossnäs även med ett ponnylag som består av Matilda
Östlund, Alva Falkenström,
Ellen Reis, Josefine Kåberg
och Helena Byttner med
Moira Jansson som reserv.
– Vi har bra ryttare i både
dressyr och terräng på ponnysidan. Det bör vara chans
på en medalj och även guld,
säger Magnusson Glans.

Mikael Solberger
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Siktar på ny SM-medalj

Trossnäs bronslag i fjol. Från vänster: Nathalie Mortensen,
Sophia Ericsson, Anna Magnusson Glans, Emma Tingsby och
Madelene Gustafsson.
FOTO: PRIVAT

