
RIDSPORT. ”Värda en finalplats på Strömsholm”

Efter en helg med drygt 300 star-
ter i olika ponnyklasser, var det 
under söndagen dags för helgens 
höjdpunkt. Karlstad, som låg på en 
tredjeplats i totaltabellen av kva-
let till lag-SM, gick för seger när det 
skulle avgöras vilka lag som skulle 
representera zon nord i lag-SM på 
Strömsholm.

Mellan Karlstad och de tre topp-
lagen skiljde endast en poäng, vil-
ket innebar att fina resultat troligt-
vis skulle ge SM-plats.

Först ut i värmlänningarnas fy-
ramannalag var Emma Haag, som 
med sin C-ponny red felfritt.

Efter att både Smila Larsson och 
Felicia Wiotti rev varsin gång un-
der sin hoppning, avgjordes allt 
när det var dags för Karlstads sista 
ryttare, Klara Mattsson.

När väl Klara red ut för hoppning 
på sin Attyrory Lass (D-ponny), 
visste hon vad som krävdes. En 
felfri omgång skulle med största 

sannolikhet ge SM-plats.
Klara började bra, men fick pro-

blem mot slutet med trippelkom-

binationen och rev en gång – vilket 
gjorde att finalbiljetten till Ströms-
holm gick förlorad.

– Jag kände mig lugn till en bör-
jan, men sen kom jag inte riktigt in 
i kombinationen, berättar Klara.

I totalställningen slutade Karl-
stad fyra, efter söndagens hoppning 
som alltså resulterade i åtta fel.

Trots missödet var tjejerna i 
Karlstadslaget mycket nöjda med 
insatsen:

– Vi har kämpat på bra och var 
riktigt nära. Nu räckte det inte hela 
vägen, men vi har haft otroligt ro-
ligt och får ta nya tag till nästa år, 
säger Klara.

Den 15-åriga Klara, har trots sin 
ålder, redan hunnit med fem upp-
lagor av ponnyallsvenskan:

– Ja, precis, det är andra året 
med Karlstad nu och jag trivs bra 
här, menar Mattsson som till var-
dags bor i Strömstad.

”Något att bygga vidare på”
För Karlstadsryttarnas lagledare, 
Ulrika Skönnemark, var förlusten 
däremot extra tung:

– Tjejerna har gjort det kanon 
och var verkligen värda en final-
plats på Strömsholm, berättar hon 
och tillägger:

– Dock har tjejerna inte så mycket 
rutin än så länge, så detta är verkli-
gen något att bygga vidare på.

Emil Mattsson
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Sist Karlstad arrangerade en 
ponnytävling av nationell 
klass var många av helgens 
deltagare knappt födda.

När nu Karlstadsryttarna 
fick chansen på hemmaplan 
snubblande man dessvärre på 
målsnöret i kvalet till lag-SM.

Blott 15-åriga Klara Mattsson red under helgen sin femte upplaga av ponnyallsvenskan. FOTO: ANDERS HANSON 

Felicia Wiotti bidragande faktor till att Karlstad kunde nå en topplacering och sånär ta sig till lag-SM för första 
gången. 

Karlstad föll på målsnöret


