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! Vi livebevakar Degerfors match 

mot Ängelholm lördagen den 5 maj
16.00. Du kan följa bevakningen via 

nwt.se/sport eller mobil.nwt.se/sport
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FOTBOLL.

Haytham 
sänkte 
Norrstrand
DIV 4 VÄRMLAND.  FBK Karl-

stad tog över 
serieledningen i 
Värmlandsfyran 
när Norrstrand 
besegrades med 
6–1 på bortaplan 
– ett resultat gäs-
terna kan tacka 
sin lagkapten 

Haytham Chebil för. Lagkap-
tenen gjorde hela fem mål i 
matchen, varav ett kom på fri-
spark i början av andra halvlek.

– Haytham visade vart skå-
pet skulle stå, det var riktigt 
roligt att se. Tillskillnad från 
förlustmatchen mot Kil senast 
försökte vi spela fotboll den 
här gången, säger FBK:s trä-
nare Andreas Johansson.

Mål, Norrstrand: självmål. 
FBK Karlstad: Haytham Chebil 
5, Jakob Fors.

”Flyt förtjänar 
man”
DIV 4 VÄRMLAND. Torsby för-

lorade sin andra 
raka match när 
Hertzöga vann 
med 2–1 under 
fredagskvällen. 
Samtliga mål 
ägde rum under 

den första halvleken. 
Med marginalerna på sin sida 

hade hemmalaget åtminstone 
kunnat få med sig en poäng. 
Torsby fick två mål bortdömda 
under matchen och hade även 
två ramträffar i första halvlek.

– Flyt förtjänar man. När det 
spelas 22 omgångar jämnar det 
ut sig förr eller senare, säger 
Torsbys tränare Mikael Larsson.

Mål, Torsby: Kristoffer 
Fallgren. Hertzöga: Dawood 
Bethio Yako 2.
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Norr-
strand

6
FBK 
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Torsby
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RIDSPORT. Maffig helg för Karlstad ridklubb

Vinst direkt för 
Emilia och Stitch Willy

Under fredagen rullade Karlstad 
ryttarklubbs tävlingshelg i gång, 
och hemmaklubben fick jubla di-
rekt.

I division 1 för ponnylag genom-
fördes deltävling två av tre, som 
Karlstad vann – precis som deltäv-
lingen innan. Med två raka vinster 
i bagaget ser laget ljust på att även 
vinna den tredje deltävlingen, som 
går i Kristinehamn.

– Vi ska bara vinna, säger Frida 
Michaelsen, en av ryttarna i laget.

Vad talar för er?
– Vi tänker strategiskt och rider 
lugnt. Vi stressar inte upp oss, vi 
siktar på att rida felfritt i stället för 
att rida snabbt, säger Frida.

”Skulle vara uppvärmning”
Dagens höjdpunkt var annars 
klassen medelsvår B, där ryttarna 
– som är upp till 16 år – tävlar med 
B-, C-, eller D-ponny. 

På C-ponny gick det väldigt bra 
för Emilia Danielsson, som med sin 
egen ponny vid namn Stitch Willy 
red både felfritt och på bästa tid, 
vilket innebar vinst.

– Det kändes bra, som det brukar 
göra, säger hon.

Emilia är 14 år, kommer ifrån 
Skived och tävlar för Rudskogen. 
Även om hon vann direkt på freda-
gen så är det fler klasser hon siktat 
in sig på under helgen.

– Ja, tanken var väl att det här 
bara skulle vara som uppvärmning 
egentligen, säger hon och berättar 
att hon under lördagen ska rida lätt 
och medelsvår A, och på söndagen 
återigen ge sig på medelsvår B.

”Känner varandra bra”
Emilia har redan uppnått ett och 
annat som ryttare, då hon förra 
året deltog i Globen på Stockholm 
horse show. I år är siktet inställt 
på samma mål – tillsammans med 
SM.

– Målet är att få hoppa SM, men 
det är en tuff uttagning och det är 
många duktiga ryttare med, säger 
hon.

Det återstår att se hur det går, 
men hittills har det som sagt sett 
ljust ut.

Vad är främsta anledningen till 
att det gått så bra tror du?

– Vi känner varandra väldigt bra, 
säger hon och klappar om Stitch 
Willy.

Richard Hall

FRAMGÅNGAR. Karlstads rid-
klubb arrangerar under helgen 
regionala och nationella hopptäv-
lingar för ponny.

Dag ett av tre är nu avklarad, en 
dag med flera värmländska fram-
gångar.

– Det kändes bra, som det bru-
kar göra, säger Emilia Danielsson 
som vann B-ponnyklassen med-
elsvår B.

Emilia Danielsson och Stitch Willy red både felfritt och på bästa tid.  FOTO: ANDERS HANSON

"Det kändes bra, som det brukar göra", säger Emilia 
Danielsson som vann B-ponnyklassen medelsvår B.

SIKTAR 
HÖGT
”Målet 
är att få 
hoppa SM, 
men det 
är en tuff 
uttagning 
och det är 
många duk-
tiga ryttare 
med.”
Emilia  
Danielsson

SPORT I KORTHET.

Järnkrok till VM
ISHOCKEY. Gabriel Landeskog 
blev ytterligare ett i raden av nej.

Coloradokaptenen kommer 
inte till VM i Vitryssland. Tre 
Kronors förbundskapten Pär 
Mårts är också pessimistisk när 
det gäller Johan Franzén – men 
Calle Järnkrok har i vart fall 
tackat ja. (TT)


