
RIDSPORT. 

Lyckad helg trots tuff finalrunda
Karlstads ridklubbs numera 
storslagna tävling Carlstad 
horse show slutade med 
en minst sagt händelserik 
final. 

I startfältet fanns fyra 
värmländska hopp i Filip 
Ågren, Linn Holm, Olivia 
Weslin och Tina Andersson. 

Filip Ågren och Westend HZ stod för en nästintill klanderfri finalrunda i hemmatävlingen Carlstad horse show. FOTO: JOACHIM LAGERCRANTZ 

Ingen av värmlänningarna 
lyckades dock att ta sig vi-
dare till finalrundan.

OS-guldmedaljören Filip 
Ågren var närmast att ta en 
plats. Han inledde aningen 
turligt med darr på bommen 
på det andra hindret men 
såg sedan ut att rida en felfri 

DRAMATIK. Carlstad horse show 
med 700 starter avslutades med en 
dramatisk final på söndagen.

Fyra värmländska ryttare fanns 
med i startlistan men ingen av dem 
tog sig vidare till finalrundan.

runda. Men på sista hindret 
slog ena hoven i bommen 
och ekipaget noterades för 
fyra fel.

– Det var ändå en helt okej 
sista runda. Han (hästen 
Westend HZ) var lite trött 
och sliten efter tre dagars 
tävling, säger Filip och til-
lägger:

Nöjd med hästen
– Han var dessutom inte i nå-
gon toppform innan heller, 
så jag är nöjd med hur han 
har kämpat på.

Finalrundan bjöd åskå-
darna på mycket action 
med bra hoppning, många 
rivningar och en del spek-
takulära ”kurvtagningar” 
men också ett fall. Ryttarna 
fick jobba för att komma 
runt banan med skinnet i 
behåll.

– Jag tyckte inte att banan 
var så särskilt olik från går-
dagen, utan det gick som 
det gick för att han (Westend 
HZ) inte riktigt orkade. 

Men Filip gick inte lottlös 
från hemmatävlingen – långt 
ifrån.

Tre pallplaceringar
Ågren tog nämligen hem se-
gern i lördagens 1.40-hopp-
ning, kom trea på fredagen 
på samma höjd och segrade 
i 1.30-hoppningen på sönda-
gen, fast då med High Lao. 

– Ja det har gått bra, jätte-
kul att få hoppa på hemmap-
lan. Skönt att få en tävling 
inomhus innan riderscup i 
Södertälje.

Tävlingsledaren Pernilla 
Nyman-Mattsson kunde, 
förutom en förstaplats för 
hästen High Lao i 1.30, ta 
med sig en väl arrangerad 
tävling in i höstmörkret.

– Jag är jättenöjd med 
den prestationen och täv-
lingen i sin helhet. Den po-
sitiva responsen har varit 
över förväntan. Vi har ju 
bytt underlaget i manegen 
till ett fiberunderlag, vilket 
vi hoppas ska göra det mer 
attraktivt att tävla hos oss, 
säger hon.

Markus Höijer
054 - 19 90 00
sporten@nwt.se

Efter sitt guld på ungdoms-
OS i Kina vände Filip Ågren 
blicken till hemmatävlingen 
Carlstad horse show och 
stod för flera fina presta-
tioner.


