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USA-IMPORTEN Oskar och Junior slog proffsen i helgen

De har börjat hitta rätta glidet
WESTERN RIDNING – Han är en naturlig begåvning. Oskar Eriksson lovordar sin nya häst,
Legends Topsail. Vid helgens tävlingar, September
Rundown, i Skara slutade Nyköpingsekipaget på
en andraplats i den öppna klassen, trots aE de
fortfarande är amatörer.
När Ungasporten besökte famil-

jens gård utanför Nyköping i
våras drömde Oskar om sin häst,
som var kvar på andra sidan
Atlanten. Tanken var att han
under sommarlovet skulle åka
över till Texas och hämta hem
honom, men först efter ett lov
fyllt av träning. Så blev inte fallet
utan med tre–fyra veckor kvar av
skolåret så stod Junior, som han
kallas, i familjens stall i stället.
– Det blev lite problem med
tränaren, förklarar Oskar kortfattat.
Men med en riktig reinginghäst i stallet – inte vilken som
helst heller, pappa Custom
Legend har världsrekord i poäng
i en och samma reiningtävling –
så måste man vara glad.
Oskar spenderade större
delen av sommaren med sin tränare Madeleine Stiwing. Junior
var där också liksom andrahästen Ima Smart Little Fox.
– Vi ställde upp i SM, jag tog
guld med honom i junior reining. Och så blev det guld med
Foxy i ranchriding och reining.
Junior stannade sedan kvar hos
Madde. Han behöver sin utbildning och jag är ändå bara amatör, medan hon har massor av
erfarenhet och är proffs.
Oskar hade bara ridit Junior två

helger innan helgens tävling,
ändå blev det toppnotering. I
klassen Futurity, som bara är

...men märren Foxy får hänga med
eG tag till. FOTO: ANNA PETTERSSON

öppna för fyraåriga hästar och
som man bara får ställa upp i
en gång under hästens levnad,
slutade ekipaget på en andraplats. Och det trots att fyra av
de sex startande var proffs. Vann
gjorde till exempel landslagsryttaren Peter Ljungberg.
– Jag hade vunnit om Junior
inte hade tagit några travsteg
i en role backen efter stoppet,
man ska ju vända upp i galopp,
säger Oskar.
I reining startar man från 70
poäng, sedan får man minus
eller plus med en halvpoäng, en
eller en och en halv beroende på
hur man rider. Oskar fick 68 av
tre domare.
– Så det är jag jättenöjd med.
Jag kommer att rida derby näst
år. Det är öppet för hästar som är
mellan fem och sju år gamla och

Junior är fyraåringen som Oskar Eriksson tror mycket på...

jag tror att han är redo för det.
Med gamla stabila Foxy blev
det vinst i Limited Non pro,
Youth (14–18 år) och Youth cup.
– Den klassen avgjordes under
fredag, lördag och söndag och
jag vann alla deltävlingarna. Det
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var rätt mycket prispengar i det.
Nu är Junior tillbaka hos trä-

nar-Madde igen men kommer att vara Oskars ansvar helt
efter säsongens sista tävling om
några veckor.

– Vi måste lära känna varandra ännu bättre. Han kan alla
manövrer, det gäller bara att vi
tränar på dem så att de blir ännu
bättre, säger Oskar och öser på
med lovorden.
– Han är så häftig att rida.

Han har allt så naturligt, han
är så begåvad, han pallar för så
mycket...
Ulrika Gustafzon Cummings
ulrika.cummings@sn.se
0155-767 47

Stabilitet i Smedstorps elitlag
DRESSYR Smedstorps RS
har ha- e. lag med i
dressyren ponnyelit det här
året också. Laget har tävlat
i zon mi. och i helgen reds
finalen i Mantorp. Det blev
en avslutande sjundeplats.
– Vi hade behövt den fjärde
ry.aren de här två sista
omgångarna, säger Jonna
Pe.ersson.

lingen. I den andra, som avgjordes i Grums, blev det en plats
mot slutet av resultatlistan och
i helgen blev det alltså en sjunde
placering.
– Det är tre lag som slåss
om segern varje år; Mantorp,
Grums och Vetlanda, och så
gör vi andra upp om de andra
platserna, säger Jonna. De är
ju mycket större föreningar än
Smedstorp och har varit med i
elitserien längre än oss. De brukar toppa sina lag.

Laget har i år precis som ifjol

bestått av Emma Björklund,
Jonna, Matilda Andersson och
Nora Lund. I helgen fick man
dock klara sig utan Nora vilket gjorde att man på nytt inte
kunde räkna bort det sämsta
resultatet.
– Och det sätter extra press
när man vet att man måste prestera, säger Jonna.
I den andra deltävlingen var det

Matildas ponny Blitz, som ballade ut då laget låg på en fjärdeplats, den här gången tappade
Jonna bort sig något.
– Jag låg på 64 procent tills jag
skulle göra ett enkelt byte. Jag

Jonna tycker dock att Smedstorp
Smedstrops RS har haJ eG lag med i
elitserien i år – i ponnydressyr. Från
vänster Matilda Andersson, Jonna
PeGersson, Emma Björklund. Nora
Lund saknas, hon var utomlands
denna omgång. FOTO: PRIVAT

skulle ha fattat galopp men bröt
av till skritt och det var dubbla
koeffecienter. Jag fick bara etta,
säger hon och suckar åt sina 61,4
procent.
Laget, som leds av Margareta
Blom, slutade på femteplats
av sju lag i den första deltäv-

har varit bättre i år än ifjol. Mer
stabila.
– Men vi har inte haft våra
riktigt bra tävlingsdagar när vi
ridit för laget, säger hon.
För Jonnas del var det här
kanske sista gången hon rider
i ponnyelitlaget. Amberfields
Suncatcher ska säljas efter SM
nästa år.
– Men det kommer upp andra
yngre ryttare så Smedstrop
kommer nog att ha ett lag i eliten nästa år också, tror hon.
Ulrika Gustafzon Cummings

Emil Ala-Kulju tog hem segern i elitserien. NyköpingsskyGen vann en spännande finalskjutning.
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Nyköpingsskytt finalvann
SKYTTE Emil Ala-Kulju kan
titulera sig elitserievinnare i
korthåll i klassen K13. Sky.en
från Nyköpings Sky.egille
vann en spännande och jämn
finalskjutning på Munktellarenan i Eskilstuna.
Efter fem kvalificeringsomgångar (skyttarna räknar sina
fyra bästa resultat) på hemmaplan tog sig de resultatmässigt tolv bästa i varje klass

vidare till Elitseriefinalen.
Där sköt alla tolv först en
grundomgång med 30 skott.
Emil hade där fina 298 poäng
och var därmed etta in i den
slutliga finalskjutningen dit de
sex bästa gick vidare. Men ledningen var bara en poäng.
Den avgörande skjutningen
blev en spännande kamp mellan Emil och Ella Persson från
Mönsterås. Efter tio skott låg de
lika. De fem sista skotten deci-

maltolkades sedan och Emil
började med en 10,6 vilket
gjorde att han fick ett övertag.
Det höll han hela resterande
skotten och stod som slutsegrare
men bara med knappa 0,7 poäng.
Från Bogsta hade Sture
Engman och Dennis Axelsson
också kvalificerat sig till finalen. Men de gick inte vidare från
grundomgången, Sture slutade
sjua, Dennis blev tionde man.
Björn Andersson

