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RIDSPORT. Tävlingar under tre dagar

Ågren i Carlstad 
horse show

Totalt blir det närmare 700 star-
ter med ryttare från stora delar av 
Sverige.

Det blir både regionala och na-
tionella hoppningar varje tävlings-
dag. 

Högsta hinderhöjden är 1,40 
meter.

På söndag – cirka klockan 13.30 

– avslutas showen med en ”win-
ning round” dit de  bästa ryttarna 
tar med sig resultaten från grun-
domgången. Här väntas förstås 
hemmaryttaren Ågren, som vann 
klassen 2012, finnas med.

– Det är som vanligt roligt att vi 
kan arrangera en tävling på den här 
nivån. 

– Extra roligt är det i år då vi har 
ett nytt modernt fibersandsunder-
lag i manegen. 

– Vi hoppas att det ska uppskat-
tas av de tävlande, säger Pernilla 
Nyman Mattsson, tävlingsledare i 
Karlstads ridklubb.

Filip Ågren, nyligen guldme-
daljör i ungdoms-OS i Kina, 
finns med i startfältet när hans 
Karlstads ridklubb arrangerar 
tredagarstävlingen Carlstad 
horse show detta veckoslut.

Filip Ågren ska försöka vinna högsta klassen i Carlstad horse show. Han 
gjorde det för två år sedan. FOTO: ANDERS HANSON

INNEBANDY. Karlstads damer ska över slutspelsstrecket den här säsongen SPORT I KORTHET.

Noggrannhet blir
nyckeln till framgång 

Karlstads damer har en ung och 
mycket utvecklingsbar trupp. 

Redan förra säsongen visade 
man att inget lag går säkert mot 
värmländskorna.  

Det blev en bra start på serien, 
men sex raka förluster efter VM-
uppehållet innebar att laget fick 
tillbringa fortsättningen i tabellens 
lägre regioner.

– Den här säsongen gäller det att 
vi undviker en sådan dipp. Jag har 
jobbat med laget i några säsonger 
och ser att det börjar hända saker. 
Vi ska inte vara så naiva i vårt spel 
som vi har varit tidigare. Jag tycker 
att det ser lovande ut, säger Hägg-
lund.

Få i gång målskyttet
Förra säsongen släppte Karlstad 
in 113 mål på 26 matcher – och 
det var bara sex lag som släppte 
in färre.

Framåt var det sämre med 79 
gjorda mål och nyckeln till en 
framgångsrik säsong ligger i att få 
i gång målfabrikationen. 

– Jag tror att det kan komma. Vi 
har gott om forwards som vill visa 
upp sig och med mer konkurrens 
gäller det att visa på träning att 
man vill vara med. 

Ett intressant nyförvärv i of-
fensiven är Madelene Ellilä, som 
förra säsongen gjorde 19 poäng 
(14+5) på 25 matcher i bottenlaget 
Jönköping.

Två säsonger i rad har Karl-
stads innebandydamer slutat 
på tionde plats i SSL.

Nu spänner man bågen och 
siktar på en bättre placering.

– Fyra, fem lag kommer att 
rycka undan och vi ska vara 
med och slåss om en placering 
där bakom. Så bra är tjejerna, 
säger tränaren Anders ”Fim-
pen” Hägglund.

Karlstads damer inleder seriespelet på fredagskvällen. Den här säsongen vill man komma över slutspelsstreck-
et och tränaren Anders ”Fimpen” Hägglund anser att laget är bra nog för att klara den uppgiften. 

 FOTO: MIKAEL LINDBLOM

– Madelene är en spelare som går 
rakt på mål och hon kan bli viktig 
för oss. Linnea Wallgren är en av 
de snabbaste spelarna och hon är 
även stark. 

– Andra spelare som jag tror på 
offensivt är Tilda Flodell, Frida 
Nordling samt att Filippa Rosen-
dahl gör en bra säsong på nytt.

Tuff inledningsmatch
Karlstad har spelat bra i tränings-
matcherna även om motståndet 
inte alltid har varit av SSL-klass. 

Det tuffaste motståndet har varit 
Täby, som man förlorade med 1–2 
mot i finalen av Kallsta Open. 

Hur man står sig i SSL den här sä-

songen får man en omedelbar vär-
demätare på när man börjar hem-
ma mot Pixbo på fredag kväll.

– Det är rakt in i djungeln direkt. 
Pixbo har fem landslagsspelare 
och har slagit Mora på försäsong-
en. Men vi har slagit alla lag utom 
Mora och Djurgården under de se-
naste säsongerna och när vi spelar 
hemma är det tre poäng som vi 
siktar på. 

– Det som det handlar om är att 
vi ska vara noggranna i vårt spel, 
avslutar ”Fimpen” Hägglund.

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

Fått: Jessica Rolf (Sjöstad), Linn 
Östlund (Hagfors), Ebba Hedberg 
(Skoghall), Madelene Ellilä (Jönkö-
ping), Frida Nordling (GS/86) och 
Filippa Rutgersson (Filipstad). 
Gått: Lina Segerblom (Sjöstad) 
och Ida Persson (Sjöstad).
Tränare: Anders Hägglund och 
Magnus Larsson.
Placering förra säsongen: 10.
Målsättning: komma över slut-
spelsstrecket. 
Seriesegrare: Mora. 

Karlstad IBF 2014/15

Tung start 
för Louise 
Larsson
GOLF. Den första rundan i Tene-
riffas europatourtävling är nog 
en runda som Louise Larsson 
helst glömmer. Värmländskan 
placerade sig på en delad 120:e 
plats efter att ha gått de första 18 
hålen på 80 slag, vilket innebar 
åtta slag över par. 

Det spanska klimatet gav 
ingen positiv effekt för Larsson 
som tidigt tvingades börja jaga 
i kapp, efter tre raka bogeys på 
hål tre, fyra och fem. 

Därefter hämtade sig dock 
värmländskan något och höll 
uppe spelet till hål 13. Men de 
sista hålen spelade Larsson på 
fem över par.

St Andrews  
öppnar för damer
GOLF. I 260 år har kvinnor 
nobbats medlemskap i The 
Royal and Ancient golf club på 
St Andrews i Skottland. Nu är 
de välkomna, sedan klubbens 
2 400 – hittills manliga – med-
lemmar fått rösta i frågan. Den 
överväldigande majoriteten – 85 
procent – röstade för att släppa 
in kvinnor i föreningen. (TT)

Svenskt silver  
i seglings-VM
SEGLING. Josefin Olsson tog 
silver vid seglings-VM i Spanien. 
Laser radial-seglaren kom sexa 
i torsdagens medaljrace vilket 
räckte till att behålla andraplat-
sen i tävlingen i Biscayabukten 
utanför Santander. Nederländ-
skan Marit Bouwmeester vann. 
Trea blev Evi Van Acker från Bel-
gien. Tävlingarna i VM – där det 
seglas i samtliga OS-klasser – har 
verkligen satt seglarna på hårda 
prov. Det har bjudits allt från 
extremt lätta vindar till extremt 
hårda och ibland mycket strömt 
vatten. Den 25-åriga Olsson, 
från KSSS i Stockholm, har varit 
lugn, stark och stabil under hela 
veckan.

”Det är viktigt att göra som 
man tänker och hålla strategin. 
Det är lätt att göra det svårt så 
jag jobbar på att göra det enkla”, 
säger hon i ett pressmedde-
lande.

Olsson slutade på 18:e plats 
vid OS i London 2012. Tidigare 
under 2014 blev hon fyra på EM 
och på VM i Kina 2013 slutade 
hon sexa. (TT)

Valhalla kan bli 
tillfällig lösning
FOTBOLL. Damlandslaget i 
fotboll har Gamla Ullevi som 
nationalarena. Men då VM nästa 
år spelas på konstgräs föreslås 
att en annan Göteborgsarena, 
Valhalla, tillfälligt tar över som 
landslagets hemmaarena.

– Vi har framfört förslaget 
till Svenska fotbollförbundet, 
bekräftar Thomas Walfridsson, 
evenemangschef på Gamla Ul-
levi, för GP.

Valhalla är godkänd ur sä-
kerhetssynpunkt och kan ta in 
4 500 åskådare. Kapaciteten 
kan utökas till cirka 6 000 åskå-
dare med mobila läktare. (TT)


