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IHästskokastare hoppas på Guinnessrekord

ALVESTA
Torsdag 19 april 2001
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Smålandsposten

----- VISLANDA MARKNAD
Lördagen den 21 april

Tivoli Servering Välkomna!
Vislanda IF

Totalt kastade Kennart Axels
son, Patrik Axelsson och Eva
Toll 3300hästskor som gav 15590
poäng totalt. Kennart Axelssons
segerpoäng anmäls och skall bli
godkänd efter de krav styrelsen
för Guinness rekordbok i Sveri
ge ställt. Klubben har även an
mält trion för sitt maratonspel
och hoppas att även det blir god
känt.

- Vi hoppas att vi kommer
med i boken. Att vi får rekor
det godkänt får man ta med en
nypa salt får de tar nämligen inte
med allt. Men det vore kul att
komma med, säger LarS-Åke
Brincner.

Hästskokastarsporten kom
från Polen 1993och har spritt sig
från Blekinge till Småland.

I Alvesta har verksamheten
blivit stor och totalt finns 40med
lemmar i klubben.

en social grej, säger LarS-Åke
Brincner.

24 timmar senare fanns tre av
de 21 deltagarna fortfarande
kvar och kastade hästskor. Utan
avbrott, med undantag får korta
femminuterspauser varje tim
me, hade Kennart Axelsson, Pat
rik Axelsson och Eva .Toll fort
satt att kasta.

Många omgångar
De andra deltagarna lade aven
efter en. Några orkade vara med
väldigt länge. Bland andra 14
åriga Linda Toll som klarade av
21timmar.

- Helt fantastiskt att de kunde
hålla på så länge, säger Brinc
ner.

Under dygnet hann trion kasta
44omgångar och där var Kennart
Axelsson bäst med 6249 poäng,
han är rankad tvåa i Sverige.

Långfredag och kväll i Alvesta
hästskoklubbs lokaler. 30 perso
ner sitter i samlingsrummet där
klubbens två banor finns och har
precis satt i gång att spela i Ma
raton cup.

LarS-Åke Brincner övervakar
de 21 deltagarnas kast med
granskande ögon och med video
kamera med hjälp av andra
kontrollanter. Förhoppningen
är att en av de 21deltagarna ska
komma med i Guinness rekord-
bok. .

- Vi vill fårsöka få ett så pass
bra rekord som möjligt som blir
svårt att slå, annars är det mest

I början var det tänkt att de
skulle spela fram till mid
natt. I stället blev det ett
helt dygn för tre av deltagar
na i Alvesta hästkoklubbs
tävling Maraton cup. Nu
hoppas föreningen på att de
kommer med i Guinness re
kord bok.

Alex Strigen
a.lex.strigen@smp.se

Kennart Axelsson var vassast iMaraton cup. Under 24 timmar hann
han med 44 omgångar och 6 249 poäng. Ett rekord som ska bli god
känt av Guinness rekordbok.


