
Otippad mästare
i hästskokastning

.•.

Bertil Westergren från Växjö
skulle inte ha varit med i EM

i hästskokastning. Han var
inte uttagentill det ur
sprungliga laget utan skulle

. vara coach. Men när två i
laget lämnade återbud

hoppade Bertil in. Och vann .•

- De åtta bästa skulle vara
med i laget. Där var inte jag
med, så jag är både överraskad
och stolt över vinsten, säger
Bertil Westergren.

Årets europeiska mäster
skap i hästskokastning gick på
Korsika. Och visserligen är ön
fransk, men befolkningen är
italiensk i hjärtat. Och det var
italienarna som uppfann spor
ten redan på romartiden. Men
det var svenskarna, som börja
de kasta organiserat på 1990
talet och som vann de fem förs
ta platserna.

- Vi peppade varandra så in i
vassen, säger Bertil Wester
gren.

Försenade
Det svenska laget blev or- .

dentligC försenat till Korsika.
Båten mellan Genua och ön

la'Sfi1ade l dahgt vader l flera 
hmmar.TiIl!slut kunde svens
karna komma i land. Och då
väntade en 20 mils bilfärd i de
korsikanska bergen. Resan tog
fyra timmar.

- Vi kom fram mitt i natten,
men de hade gjort i ordning
massor med mat och ordnat
allt annat, så det var inga pro
blem, säger Bertil Westergren.

Ingen stor sport
Hästskokastning är ingen

stor sport 'ännu, vare sig i Sve
rige eller resten av världen. De
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Otippad Europamästare. Bertil Westergren är bäst i Europa på hästskokastning just nu.
Det upptäckte han vid EM på Korsika nyligen.
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svenska kastarna finns främst
i Blekinge och Småland.

-Allt började i Karlskrona. '
Sedan läste Göran Brincner,
nu ordförande i både riksför
bundet och Växjöföreningen,
om kastandet i en tidning och
ville börja här också. Jag testa
de - och det var skoj, säger Ber
til Westergren.

Han menar att hästskokast-

ning är en social sport och att
det är en stor del av lockelsen.'

- Skulle man' missa ett kast i
en tävling är det inte hela värl
qen. Den andra biten är minst
lika viktig.

På lördag går SM i Ronneby,
men Bertil Westergren kan in
te vara med. ,Han ska åka till

Gdansk i Polen med tre andra
kastare för att vara med på sta
dens 1000-årsjubileum.

Nästa år arrangerar det
svenska riksförbundet världs
mästerskap i hästsko kast
ning. Då ska alla länder som
har ett kastarförbund bjudas
in. De är inte' så-många ännu:

Italien, Frankrike, Sverige,
Ungern, USA, Polen, Belgien
och Finland.

- Ska man bli Europamästa
re ska man väl bli det innan
det blir en för stor sport, ler
Bertil Westergren.
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1) Bertil Westergren, Växjö
2) Maj-Britt Jarl, Växjö
3) Leo Andersson, Lyckeby
4) Kent Vikström, Växjö
5) Knut Ivarsson, Torsås

• Kastaren står sex meter från pinnen.
Manfår hålla hästskon'hur man vill.

• Endast kast som träffar pinnen räknas.
• Stannar skon runt pinnen ger det 20

poäng. Hamnar hästskon iden inre rutan
ger det sju poäng. En landning i den
yttre rutan ger tre poäng.

• Varje spelare har fem kast per omgång
och en match innehåller fem omgångar.

• Oftast spelar man i fyrmannalag.


