
Så här ser fyra av interimsstyrelsens medlemmar och klubbens skickligaste kvinnliga kastare ut. Anne-Marie Bengs, Bertil
Westergren, Christer Brincner, Lars-Åke Brincner och Göran Brincner, På bilden saknas Lars Qvarnström,

Att få fem hästskor,
en hel serie, att landa
kring pinnen mitt i må
let är lika svårt som ått
slå hole-in-one i golf.

. Åtminstone om man
får tro Göran Brincner,
som är nybildade Wexio
Horeshoe "Clubs entusi-'
astiske ordförande.

Vår fotograf, Bosse Olsson,
trodde att det skulle vara lät
tare att kasta hela hästen 
och inte bara skorna.

Han prövade det nya spelet,
Hästskokastning är ganska

nytt i Sveige, men eftersom
det både är enkelt och billigt
så har det alla chanser att bli
en ny folksport:

- Egentligen är det ett
mycket gammalt spel med
rötter i det gamla romarriket,
där soldaterna roade sig med
att kasta hästskor och försöka
få dem att lägga sig kring en
upprättstående pinne i mar
ken,

Se sån stil hon har, Växjös
.bästa kvinnliga hästsko
kastare Anne-Marie
Bengs,

- Sedan har det sphtt sig
över Europa. På de fiestastäl
len spelar man efter samma
regler, men inom vissa länder
har egna varianter tillkom
mit, berättar Göran,

Hit från Polen
Till Sverige kom hästsko

kastningen från Polen,
Det var ett par Karlskrona

bor, som körde ned med en
hjälpsändning till Polen och
kom i kontakt med entusias
ter där,

Polackerna tackade genom
att skänka svenskarna en
uppsättning hästskor och ett
blad med de enkla reglerna,

Till Växjö kom spelet då
Göran läste i Expressen om
hur ett fyrmannalag från
Karlskrona fått representera
Sverige vid en internationell
cup-turnering i Genua,

- Då ringde jag till Karls
krona och nu är vi alltså
i gång här i Växjö och plane
rar att själva arrangera täv
lingar, den första cup-täv
lingen redan i maj,

Enkla regler
Hur går det då till att kasta

hästsko enligt internationella
regler?

Ett antal fyrmanna-lag lot
tas ut så att lagmedlemmarna
inte hamnar framför ett och
samma målområde,

Sedan gäller det för varje
medlem att kasta fem serier
om vardera fem hästskor 'så

• att de hamnar inom målområ
det,

Högst poäng får man om
hästskon lägger sig runt pin
nen i mitten av det inre mål
området, Sju poäng får I1j1an
om den touchar pinnen och
sedan lägger sig inom den
kvadratmeter som är närmast

pinnen, Tre poäng blir detjorn
den efter att ha vidrört pin
nen, studsar ut och lägger sig
i det yttre målområdet, som
är 2x2 meter,

Hamnar den mot en iägg

blir det nolL Kasten görs från
sex meters håll och hästskor
na som är litet plattare än
vanliga hästskor väger 600
gram,

Arrangerande klubb håller
med hästskor för tävlingt'!n,

Och kaststilen är fri!
- Det här, är verkligen ro

ligt, säger Göran och berättar

att en av klubbens duktigaste
hästskokastar~ är en kvinna,
Anne-Marie Bengs,

Entusiasm
Litet varstans börjar nu in

tresset för denna roliga och
billiga sport att vakna. Här
omkvällen presenterade

Wexio Horseshoe Club sin
specialitet för Korpen och i
Ljungby finns ett gryende in
tresse,

- Blir vi bara tillräckligt
många så skall vi söka med
lemskap i riksidrottsförbun
det, säger Göran.

Han ser inga gränser för

vad detta med hästsko kast
ning kan bli med tiden,
I Wexio Horeshoe Club fly

ger hästskorna på entusias
mens vingar.
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