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För andra året i rad tog Filipstads-
tjejen Katrin Skoog hem segern 
i Solstapokalen på Karlstad Rid-
klubb. 
En fartfylld ponnyhoppning i gas-
sande sol där Katrin vann enkelt 
som ensam felfri.
– I dag (läs: i lördags) har det gått 
skitbra, säger segrarinnan glatt.

RidspoRt I fyra dagar har det 
pågått hopptävlingar för både 
ponny och häst ute på Karlstad 
Ridklubbs anläggning. Drygt 
420 starter har det varit totalt. 

Under söndagen avgjordes 
klassen Solstapokalen där vin-
naren fick ett kval till prins Carl 
Philips pris. Det är en tävling 
som avgörs på Stockholm Inter-
national Horse Show i decem-
ber.

Den skickliga ryttarinnan Ka-
trin Skoog deltog med två pon-
nyer och tog hem segern med 
den ena, Noorwolders Daranka. 
Ett sto på nio år som Skoog äger 
själv. 

– Det känns superbra. Jag är 
jättenöjd med dem båda, säger 
hon och fortsätter:

– Jag tycker att banan var 
väldigt bra. Den passade vårt 
ridsätt väldigt bra. Hindre kom 

snabbt men det fanns ändå 
mycket yta att rida på. 

Filipstadsryttarinnan hade 
inte siktet inställt på vinst när 
hon gick in på banan men väl 
där inne var det fullt fokus och 
hon satte upp ett högt tempo. 

– Jag red egentligen bara för 
nollan. Jag trodde inte att det 
skulle gå så bra faktiskt. Jag 
trodde mer att det skulle gå bra 
med den andra ponnyn, Corin-
ne.

– Det kändes härligt att Da-
ranka satte en nolla så här i 
medelsvår B, speciellt nu när 
hon ska säljas. 

Familjens C-ponny Noorwolders 
Daranka ska säljas för att Katrin 
har blivit för lång. Samtidigt 
som de nu fick ett kval till den 
stora tävlingen prins Carl Phi-
lips pris så det är lite oklart om 
ponny ska säljas innan det. 

– Kvalet gäller ju per ekipage, 
så vi får se om hon säljs innan 
det. Det är ju dessutom rätt så 
svårt att sälja en häst, säger Sko-
og.

I stallet har Katrin även två 
D-ponnyer och tanken är även 
att utöka med en storhäst för 
att nå de högre klasserna och 

utvecklas mer. Det viktigaste för 
att ta sig någonstans är träning-
en menar Katrin och förklarar 
hur hon tänker:

– Det är helt klart lättare att 
utvecklas om man har roligt un-
der tiden än om man sitter och 
pressar fram resultaten.

Nästa stora tävling för Katrin 
är DM, i vilket hon och sönda-
gens segerhäst Daranka kom 
tvåa förra året. Inför detta så 
har hon siktet inställt på vad 
som ska förbättras. 

– Jag måste träna på avstånd. 
Jag sätter dem ganska nära 
nu och då blir det inte så bra 
ibland, säger hon. 

I den motsvarande klassen 
för hästar var det Alva Ljosdal, 
Arvika Ridklubb, som tog hem 
segern med hästen Matcho. Hon 
knep även andraplatsen med 
hästen Melbourne Z. 

soFie sköld

sporten@vf.se  |  054-17 55 35

Filipstadstjejen vann den fartfyllda ponnyhoppningen Solstapokalen även i år – nu väntar DM

skoog försvarade fjolårssegern
katrin skoog från Filipstad försvarade förra årets seger i solstapokeln.  Foto: SoFie Sköld

katrin tillsammans med 
hästen noorwolders daranka. 
i och med helgens seger så 
har hon kvalat in till prins Carl 
philips pris – en tävling som 
avgörs på stockholm interna-
tional Horse show i december. 
 Foto: SoFie Sköld


