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RIDSPORT: Carlstad Horse Show

BOXNING

Hästfesten har börjat i Alster
Therese Nyman, Salaortens
RF, visade var skåpet ska stå
när hon gick upp i ledningen i
Carlstad Horse Shows andra
klass, där hindren låg på 1.20.
En snabb ritt kryddad med bra
vägar på speedhästen Sambalolec höll hela vägen till slutet och
ingen kunde rubba ekipaget. En
strålande glad ryttare tog emot
segertäcke och pris.
 – Hon är en fantastiskt rolig
häst att rida, berömde Therese
det åttaåriga Cortez-stoet. Jag
har haft henne sedan hon var fyra år och förra året var vi tvåa i
stilhoppningsfinalen i Globen.
Så med andra ord kan Therese
rida både fort och snyggt. Hästarna har hon även som sin försörjning.
– Jag jobbar heltid med att tävla
och utbilda hästar hemma i Hallstahammar och tävlar här med
sex hästar, berättar Therese.
Liksom många andra som åker
till Carlstad Horse Show har hon
med sig flera unghästar.
– Det är så bra att det är inomhustävlingar och att de har
så blandade klasser så man kan
passa på att rida kvalklasser med
unghästarna inför Breeders i
höst.
Och förtydligar sedan att

Bra värmländska
prestationer
 Första dagen av Carlstad Horse Show reds det tre klasser och
man hann precis avsluta innan
mörkret sänkte sig över Alsterdalen. Arrangören Karlstads RK
hade mycket jobb med tävlingsunderlaget, som man inte fått till
ordentligt. Utöver detta flöt det
mesta på och man fick mycket
beröm för sina fina tävlingar.
Tävlingarna fortsätter nu i två
dagar till och då på nationell
nivå.
Värmlänningarna gjorde en
hel del bra prestationer i det fina
sällskapet.
Dagens första klass, som reds
över 1.10, vanns av Elenor Malmgren/Felton, Björklidens RS, och
hennes dotter Cherie kom sjua
på Felippa. Däremellan la sig
Emelie Skålberg/Noble Abbacy,
SRS Hammarö, på femteplats
och den sista placeringen gick
till Isabell Karlsson/Orion från
samma klubb.
I dagens högsta klass, 1.30,
blev det också två fina placeringar för värmlänningar. Fjärdeplatsen la Christina Sjöström
från SRS Hammarö beslag på,
och det gjorde hon på hästen
Mona Lisa Lyngriis. Pernilla
Nyman-Mattsson tog med sig
åttondeplatsen och även denna
gång åt Sportryttarsällskapet
Hammarö.
ELISABETH ORNSTEIN

Linus Andersson, Åmåls RK, är
en 18-åring som siktar mot högre
mål men är belåten med dagens
femteplats i 1.20 med hästen Riddarsporre.
Breeders kan liknas vid unghästarnas SM.
Therese har stora förhoppningar för resten av helgen, som börjat bra med tre rundor utan nedslag med unghästarna och sedan
vinsten.
– Jag tror nog att jag kommer
att ta hem lite fler rosetter, säger
hon med ett stort leende.
Bästa ryttare i klassen från
NWT:s spridningsområde var en
annan mycket nöjd ryttare, Linus
Gustafsson från Åmåls RK, som
kom femma med sin häst Riddarsporre. Linus gjorde en bra
ritt, men var drygt fem sekunder långsammare än vinnaren.
Hästen är familjens egen uppfödning och den har Linus ridit sedan han gick över från ponny för
tre år sedan. Linus Andersson

Carlstad Horse Show startade på fredagen med regional tävling. Den
glada vinnaren i andra klassen för dagen, Therese Nyman, kom in till prisutdelningen på sin unghäst Ginai stället för vinnarhästen Sambalolec.
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siktar mot SM men vill gärna nå
högre i framtiden. Senare under
dagen var det också dags för debut i 1.30-klass för Linus och hans
häst, en start som slutade med 12
fel.
Övriga placerade i klassen var
Ellinor Lundin, Torsby RK,med

Checkpoint Coban på sjätte
plats samt Charlotte Carlsson,
SRS Hammarö, på Son of Diamondsmed en fjortonde plats.
ELISABETH ORNSTEIN
054-19 96 67
elisabeth.ornstein@nwt.se

Tre svenskar
i EM-final
 Tre av fyra svenskor vann
sina semifinaler och boxas final i EM på söndag.
Jenny Hardingz, Natalie
Lungo och Shipra Nilsson heter finaltrion.
– Fantastiskt, vi visar att
svensk boxning står sig starkt på
damsidan och det är extra roligt
eftersom damerna kom in på OSprogrammet 2012, säger förbundets sportchef Erik Bredler.
Den enda svenska semifinalförloraren på fredagen i Nikolajev, Ukraina, blev Helena
Falk i 54-kilosklassen. Men
Falk kan trösta sig med en
bronsmedalj.
– På förra EM i Danmark för
två år sedan tog vi ett guld och
två silver. Nu blir det fyra medaljer, konstaterade Bredler nöjt.
Den som imponerade mest av
svenskorna i semifinalerna var
Jenny Hardingz i 48-kilosklassen. Hon utklassade rumänskan Lidia Ion och vann med 14–0.
– Hon har aldrig boxats bättre, säger Bredler och inkluderar kvartsfinalen i EM där
hon besegrade fransyskan Sarah Ourahmoone.
Det kallar Bredler den moraliska finalen. Nu blir finalfajten mot ryskan Jelena Saveljeva som Linnea-boxaren
besegrade i S:t Petersburg för
bara en månad sedan.
– Hon vann med 8–0, men det
är ju en ny match nu.
Natalie Lungo i 46 kg besegrade Iva Nikoliva, Ukraina,
med 5–2 medan Shipra Nilsson
i 51 kg vann över Sumeyra Yazici, Turkiet, med 2–1.
Lungo, som boxas för Angered, möter ryskan Svetlana
Gnevalova i finalen. De två
möttes för en månad sedan och
då vann ryskan efter slagräkning. För Shipra Nilsson, Höllviken, väntar hemmaboxaren
Tetjana Kob i finalen. (TT)

TENNIS: Davis cup

Vinciguerra fick hjälpas av planen
Med en stukad högerfot fick
Andreas Vinciguerra hjälpas av
tennisplanen.
Den skadan kan bli ödesdiger
för Davis cup-laget i kvalmötet
mot Rumänien.
Utan ”Vinci” finns inga
reservalternativ och nu är man
tvingat att vinna dubbeln – annars lär det bli degradering.

– Jag kände ganska snabbt att
det började svullna upp. Redan
när jag skulle sätta ned foten i
skon efter vi tejpat så kände jag
att det gjorde ont, sade Vinciguerra.
Att det nu blev förlust var inte
det viktigaste, ingen hade räknat
med att skåningen skulle rubba
28:e rankade Hanescu – däremot
hur den kom till.

 Det var ännu en i raden av skador. I första gamet i tredje set och
vid underläge, 0–2, skulle han
vända vid baslinjen då högerfoten vek sig. Efter att ha kallat in
läkare och fått foten hårt tejpad
försökte Vinciguerra på nytt men
fick omedelbart ge upp matchen,
vilket gav rumänsk ledning.

Kamp mot tiden
För Vinciguerra väntar till en
början olika stabilitetstester och
om det behövs – magnetröntgen –
för att se hur allvarlig skadan är.
Men framförallt är det en kamp
mot tiden.
Visar det sig att han inte kan
spela på söndag står DC-kapte-

nen Mats Wilander inför ett mardrömsscenario.
Sverige har visserligen 1–1 i
matcher efter att Robin Söderling besegrat Victor Crivo, 6–2,
6–1, 7–5, men av de fyra spelarna
Wilander tagit ut är Simon Aspelin och Robert Lindstedt renodlade dubbelspelare. Att någon av
dessa två skulle ställas i en femte
och avgörande match mot Crivoi,
rankad 95:a i singel, skulle högst
troligtvis sluta med förlust och
degradering från elitdivisionen.
Kan Lindstedt/Aspelin vinna ger
man Sverige ledningen med 2–1
och Söderling chansen att avgöra
i söndagens inledande singel.
Förlust – då ställs Wilander och
Vinciguerra också inför ett stort
dilemma.

Andreas Vinciguerra stukade foten
och fick ge upp i matchen mot Rumänien. Nu är läget besvärligt för
förbundskaptenen Mats Wilander.
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Ska man chansa och sätta in
en halvskadad Vinciguerra med
risk för att göra skadan ännu värre och kanske riskera att avsluta
hans karriär? (TT)

