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Fem segrar för Holm under
Värmlands stora inomhustävling
för hoppryttare har pågått under
helgen. Linn Holm var en av ryttarna som deltog och hon kammade hem hela fem vinster.
– Det har varit en väldigt bra helg.
Alla hästarna har hoppat jättebra,
säger hon.
Ridsport Tidigare år har man
märkt en nedåtgående trend i
deltagarantalet på Karlstad Ridklubbs stora arrangemang Carlstad Horse Show, men i år har
siffrorna stigit. Lite mer än 600
starter blev det i år, mot fjolårets knappt 400. Anledningen
till ökat intresse tros vara för
att ridklubben precis blev klara
med bytet av underlaget som
nu är
Linn Holm anlände till täv-

lingen med fem hästar att starta med, varav fyra var hennes
egna. Hon kom dit med förhoppning om att låta hästarna
gå fina rundor, men kom därifrån med mer än så.
– Unghästarna har gått fantastiskt bra. Det har känts väldigt bra på alla hästarna under
helgen, men unghästarna är jag
speciellt nöjd med. De har gjort
mer än nog ifrån sig, säger en
nöjd Holm.
Med den egna bästa hästen,
Sundance Flip, hade hon tänkt
sig att stå på pallen i någon
klass, men det blev inte som
hon hade hoppats. Hästen fick
inte med hovarna enligt facit
och det kostade några fel i klasserna under helgens tre starter.
– Jag hade hoppats på place-

ring med den hästen, men det
blev lite av en oturshelg. Stolpe
ut med den, kan man säga.
Men det var ingen Holm som
hängde upp sig på uteblivna
resultat för den bästa hästen,
utan istället var glädjen stor
över unghästarnas framgångar.
En vinst blev det med hästen
Campari Z och två vardera med
Flips Fairytale och Gangster.
Hopptävlingen i Alster är en av
årets höjdpunkter för Holm och
hon lovordade både tävlingen i
allmänhet och det nya underlaget i synnerhet.
– Det var jättebra att rida på
och verkligen ett stort lyft för
klubben. Det blev väldigt ljust
och fint där inne vilket ger ett
trevligare intryck, säger hon

och fortsätter:
– Det är fantastiskt kul att det
finns en sån här stor tävling på
hemmaplan. Kul att det har blivit så många starter i år också.
För den 27-åriga Holm väntar
nu inte bara fortsatta studier
på juridikprogrammet på Karlstads universitet, utan även en
resa till Flyinge och Breeders
Trophy med hästen Flips Fairytale.
– Efter helgen nu känns det
skönt att hon är där hon ska i
formen. Hon är väldigt fräsch
och fin. Det känns som att hon
kan komma till finalen, säger
Holm och avslutar:
– Men vi får se. Det är massa
nya intryck och en helt ny arena för henne.
Sofie Sköld

Lyckad helg för Ågren på hemmaplan
Den purfärske OS-guldmedaljören
Filip Ågren var även han på plats
och slogs om placeringarna på
hemmaplan. En nöjd Ågren summerar helgen som lyckad.
– Det har varit en väldigt bra helg,
säger han.
Ridsport Den stora stjärnan i
stallet, Cardina, fick vara hemma och vila sig efter sommarens bravader. I stället deltog
Ågren på tre andra hästar, varav
en, High Lao, ägs av Pernilla Nyman-Mattsson. De två andra var
den orutinerade hästen Pilgrim
och den svartbruna valacken
Westend HZ.
Alla tre hästarna fick med
sig varsin blågul rosett. Med
Pilgrim tog Filip hem en vinst
i 110-klassen, med High Lao
blev det vinst i 130-klassen och
i 140-klassen segrade Westend
HZ.
– Det har känts väldigt bra på
alla hästarna. I och med att jag
inte hade med min bästa häst så
hade jag inte förhoppningar om
vinst, utan satsade mer på att
gå in och göra bra rundor och få
en bra känsla, säger Ågren.
Även Ågren hyllar det nya under-

laget inne i ridhuset.
– Det blev väldigt fint och
jag tycker att det är kul att de
la in det. Jag tror att det här
är väldigt positivt för Karlstad
Ridklubb som har haft ett par
negativa år tidigare. Det är jättebra och det sprider sig fort till
folk att det finns ett bra underlag.
Framför sig nu har den unge
ryttaren en tävling i Södertälje
i mitten av oktober, men efter
det är det tomt i kalendern.
Efter en sådan framgångsrik
utveckling på 2014 så kan man
tänka sig att det behövs återhämtning.
– Vi får se vad det blir efter
tävlingen i Södertälje. Det är
inte helt säkert hur det blir, avslutar Ågren.

”Det har känts väldigt
bra på alla hästarna. I
och med att jag inte hade
med min bästa häst så
hade jag inte förhoppningar om vinst, utan
satsade mer på att gå in
och göra bra rundor och
få en bra känsla”
Filip Ågren.

Sofie Sköld
sporten@vf.se | 054-17 55 35

Filip Ågren vilade sin bästa häst, Cardina, under Carlstad Horse Show med lyckades ändå fixa tre vinster med tre andra
Foto: Jeanette Dahlström
hästar. 

SPORTEN

VF tisdag 23 september 2014

9

Carlstad Horse Show

Linn Holm hade en lyckad helg i Karlstad – totalt blev det fem klassegrar under Carlstad Horse Show. 
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