
till medelsvår A på 1.30-hinder.
– Det är alltid kul när klubben 

kan arrangera tävlingar på den här 
nivån och det är extra roligt när vi 
har två lagtävlingar vilket höjer 
spänningen och stämningen, sä-

ger tävlingsledaren Maria-Lovise 
Källberg.

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

RIDSPORT. 

Karlstads ponnyelitlag 
jagar finalplats 

Karlstads lag har slutat fyra res-
pektive tvåa i de två första om-
gångarna av ponnyallsvenskan. 
Det innebär att man ligger tvåa 
inför den sista omgången, men tre 
lag, Jump Club, Skästa och Heby, 
delar på förstaplatsen.

Det är med andra ord några lag 
för Karlstad att passera om man 
ska ta en plats bland de två främsta 

och gå vidare till finalen på Ströms-
holm. 

Men eftersom man rider på koef-
ficient i den sista omgången inne-
bär en placering bland de två främ-
sta att man tar en finalplats.

– Mitt önsketänkande är att vi 
går vidare. Vårt lag har kapacitet 
att ta en finalplats, men man ska 
komma ihåg att våra ryttare har 
minst rutin och rutinen är viktig i 
lagtävlingar. Jag har sex ryttare att 
välja på och fyra får rida. 

– Emma Haag och Klara Mattsson 
är klara och sedan får vi se vilka de 
övriga i laget blir, säger lagledaren 
Ulrica Skönnemark.

Klara Mattsson har under de se-
naste veckorna gjort internationell 

debut med tävlingar i Belgien och 
Frankrike. 

– Klara skötte sig jättefint. Hon 
var där för att skaffa sig rutin och 
det gick bra. I lagtävlingen i Frank-
rike var hon näst bäst i laget, berät-
tar Skönnemark.

Även division 1-lag
Under tävlingshelgen i Karlstad 
kommer det att göras ungefär 300 
starter. 

Karlstad har inte bara ett lag i 
ponnyallsvenskans elit utan även 
ett i division 1. Den första omgång-
en i division 1 avgjordes i Örebro 
och då vann Karlstad.

Till en följd av att det är nationel-
la tävlingar blir det hoppning upp 

Från fredag till söndag är det 
regionala och nationella pon-
nyhopptävlingar på Karlstad 
ridklubb. 

Under söndagen avgörs den 
sista deltävlingen i ponnyall-
svenskan och det är upplagt 
för en dramatisk avslutning. 

Klara Mattson är en av ryttarna i Karlstads lag i ponnyallsvenskan elit. I 
helgen kan de ta sig vidare till finalen i Strömsholm.  FOTO: ANDERS HANSON

ISHOCKEY. Nygren målskytt när Tre Kronor föll

Lätt beslut för Lindström
Han har nobbat Tre Kronor 
hela säsongen – men ändrade 
sig inför VM. Joakim Lindström 
visade direkt att han kan bli en 
lyckträff för ishockeylands-
laget.

– Det var ett ganska lätt 
beslut, sade Skellefteåstjär-
nan efter comebacken som 
slutade med 2–3-förlust mot 
Tjeckien.

Ett av de svenska målen 
gjordes av Färjestads Magnus 
Nygren – ”Nyggas” första i 
landslaget.

Lindström låg bakom ett av målen 
i en match som Tre Kronor egent-
ligen borde ha vunnit.

Men det orutinerade laget över-
rumplades av två klassiska tjeck-
iska kontringsmål.

Både Tjeckiens andra och tredje 
mål kom efter snabba spelvändning-
ar med långa passningar från egen 
zon som friställde först Martin Zato-
vic och sedan Jakub Petruzalek.

Onödigt, tyckte förbundskapte-
nen Pär Mårts:

– Ja, det var ju ingen nyhet för 
oss. Men det ska spelas också och 
när det sker så sker det fort. Många 
av de här killarna har inte mer än 
sju–tio landskamper. Det syns lite 
att man är tagen av stunden, sade 
Mårts.

Nöjd och missnöjd
Tre Kronor vann skotten med för-
krossande 28–12.

– Jag är både nöjd och missnöjd 
med vårt spel, sade Mårts.

Joakim Lindström var en av 
plusvarianterna. SHL-dominan-
ten, som utsetts till bäste spelare 
både i grundserien och slutspelet, 
har tidigare under säsongen tackat 
nej till landslagsspel.

Men efter alla framgångar, som 

toppades med Skellefteås SM-
guld, tänkte han om när Pär Mårts 
ställde frågan på nytt.

– När man firat klart så var det ett 
ganska lätt beslut, sade Lindström 
som inte fått någon VM-garanti.

Lindström låg bakom Sveriges 
första mål och var även inne på 
det andra. Båda kom i numerärt 
överläge, en spelform där Skel-
lefteåstjärnan kan bli en av nyck-
larna.

Lovord från Mårts
Vid första målet var det efter Lind-
ströms skott som Mikael Backlund 
kunde slå in returen till 1–1. Kvitt-
eringen till 2–2 sköt Färjestads-
backen Magnus Nygren – hans för-
sta mål i landslaget.

– Vårt powerplay är ganska likt 
det vi har i Skellefteå. Vi försöker 
ta många avslut och ha skymning 
framför mål. Där tyckte jag vi gjor-
de ett bra jobb i dag, sade Lind-
ström.

Tre Skellefteåspelare ingår i för-
sta powerplayformationen, förut-
om Lindström också Oscar Möller 
och Jimmie Ericsson.

I fem mot fem har Lindström och 
Möller HV:s William Karlsson mel-
lan sig som center.

Lindström hade inte spelat i 
landslaget sedan i december 2012 
och Mårts tyckte det var en lovan-
de comeback:

– Jag tyckte han klarade sig bra. 
Han kan bättre, men vågar utmana 
och göra det han gör i Skellefteå. 
Han är en annan kille nu jämfört 
med tidigare, han har lärt sig sitt 
yrke riktigt, riktigt bra. Jag tycker 
det är stor skillnad.

Tre Kronor drog 5 475 åskådare 
i en match som spelades på Hovet. 
Nu flyttar turneringen in på Globen 
där Sverige möter Finland (lördag) 
och Ryssland (söndag). (TT/NWT)

Magnus Nygren jagar tjeckiske Lukas Kaspar. Tre Kronor föll, men ”Nygga” gjorde sitt första landslagsmål. 
 FOTO: TT


