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'~ersPettersson från det vinnande laget Jumbo i full koncentration. Ser du hästskon? Den är på väg ut ur bild längst upp till höger.
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Ett knyck med handleden, några sekunders väntan. En ny modesport har etablerats i Blekinge - h
kaStning. Något "j hästväg roligt, enligt deltagarna.

IfERKÖ Succe. Vad an

~kan man kalla tävIgen i hästskokast
~gpå Verkö i lördags.

~ kom.24 lag, eller 96t'~-'ler, för att svinga
iL......- l

I hästbutiken i Augerum
q man inte klaga. Där sål-

hela lagret av hästskor
:tpå några dagar.
riiotskokastningens eta
t'J i: Karlskrona, eller
lare sagt i hela Blekinge,

Ien lång och krokig bana.

lörst företogs en resa till'en. Sedan flängdes det ner
lItalien.
fen allt började egentligen
.)m. I .

fäst att låta ordföranden i~lskrona horse shoe
b", Per-Olof Hansson för
ra själv:
lVi var nere i Polen och

f'ade på i en vänort. Där
vi se en tävling med nå

polska lag. Vi provade att
ta en gång. Sedan var det
t.

fi" är förutom Per-Olof;~ Jalkstam, P-O Hansson,

!e Wass' och Jörgen Jo[sson.
tt lag fIxades ihop ochI

snart damp en inbjudan till
tävling ner hemma hos
Per-Olof Hansson. Den gick i
Genua, Italien.

Rom då? Jo, enligt uppgift
härstammar sporten från ro
martiden. När de romerska
soldaterna emellanåt tröttna
de på att erövra världen, för
dr.ev de tiden med att kasta
hästskor. Sedan dess har Ha- .
lien varit denna sports mo
derland.

Vad är det då som är så spe
ciellt med hästskokastning
då?
- - Nu är det på det här viset,
säger Per-Olof Hansson och
spänner ögonen i underteck
nad, att om man en gång kas-'
tat en hästsko, ja, då kan man
inte sluta.

Något alldeles i hästväg ro
ligt alltså.

De flesta som var med i täv
lingen i lördags hade en blyg
sam träningsperiod bakom
sig. 14 dagar i genomsnitt. .

- Vi tränar på lunchraster
na, berättar Anders' Olsson
från Rödeby som jobbar på
Dynapac.

Tjejlaget Tussilago Farfare
tycker hästskokastning är en
utmärkt umgängesform. De
träffas en kväll i veckan, kä-

kar gott och kastar skor.
Hur man gör? Mja, sporten

är lika enkel som den är svår.
Kasta en hästsko och försök
få den runt en pinne. Kastet

klinga fast och snurra ner
runt den där eländiga pinnen.

Jumbolaget vann
- Några knep finns inte. En

den i den yttersta mt;
man tre poäng.

Tävlingens vinnarla!
ut blygsamt. De kalla(
lag Jumbo ..


