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SPORT SYDÖSTI

Svenska landslaget som tog EM-silver i hästskokastning iPolen. Från vänster Mikael "Räven" Andersson, Remi Rochna (presidentför den
polska arrangörsklubben), P-O Hansson, Luigi Vasco Salsi (president för det intemationella.hästskokastaiförbundet), Inge Jalkstam, Karl
Gustav Mårdal och Knut Ivarsson.

Blekingska hästskor
skimrar av EM-silverlc

KARLSKRONA

Nu är det dags att ta häst
skokastama på allvar.

I måndags kväll kom de hem
med silverpokalen från Eu
ropamästerskapen i lag som
avgjordes i Elblag, Polen.

Visst, att kasta är ett nöje för
dem: Ett sätt att umgås och skapa
kontakter med folk i andra länder.

Men när det är tävling, ja, då
kommer tävlingsinstinkten fram.

I helgen avgjordes EM för lag
och Sverige hade komponerat
ihop ett slagstarkt lag med kastare
från klubbar i det sydöstra hörnet
av vårt avlånga land.

De gav de övriga åtta länderna
en rejäl match. Italienarna som de
senaste åren totalt dominerat
sporten var skakade av den sven
ska framfarten.

- Efter fem omgångar var vi i
ledningen. Vi och Italien följdes åt
tills de fem sista kasten. Då av-

gjorde de och vi tog silvermedal
jen, berättar en nöjd svensk coach
i P-O Hansson.

46 poäng efter
Italien vann på 1107 poäng följt

av de svenska med 1071. Italiens
andralag var trea och fyra hem
manationen Polen. Belgien med
den individuelle världsmästaren
misslyckades och kom långt ner i
prislistan.

I Sverige har hästskokastning
inte alls fått det erkännande som
det har i södra Europa.

I Italien har det internationella
hästskokastarförbundet sitt säte
och det märktes vid EM-tävlingen
i Polen att den lätta sporten som al
la kan utöva väckte stort intresse.

- Förutom polska tidningar så
var det två TV-team som bevaka·
de tävlingen. Vi kastade på torget
i Elblag och det var fullt av män
niskor runt om banan, berättar P
O.

,'M bäste spelare,Knut Ivarsson
från Sverige och TOI".\'ås.

Och som om det inte var nog

med silvret så kastade Knut Ivars- Cson från Team Jumbo iTorsås bäst
av alla.

- Han kastade fantastiskt bra,
berömmer landslagsmannen Inge
J alkstam som var Carlskronas re
presentant i blågult.

Pionjärer i Sverige
Det var Carlskronalaget som

var pionjärer med hästskokast·
ning i Sverige.

Sporten växer fort och nu pla
neras det för seriespel:

- Dessutom fick vi en förfrågan
från förbundet om att arrangera
individuella VM 1998. Vi hoppas
kunna tacka ja, säger P-O, och vill
gärna visa upp världens bästa kas
tare i Karlskrona. \

Men innan dess, i augusti, är de1
dags för Sveriges största och äldsta
tävling - Sydöstran Cup.

Lasse Hansson,


