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Visst är det kul~ge"'sig
i kast tned hästskor
Stor familjefest när Svenska Hästskokastförbundet tävlade i Kristianopel

SM i hästskokastning blev en trivsam familjefest På Kristianopels cam
ping.

KRISTIANOPEL • Det blev till en
riktig familjefest, som vanligt,
när Svenska Hästskokastfor
bundet under helgen arran
gerade inofficiella svenska
mästerskap på Kristianopels
camping.
- Det gick väl inte så bra for
mej i tävlingen, men det vik
tigaste är att vi har så kul när
vi träffas, sade Anette Mag
nusson &ån Jämjö där hon
satt på en filt i gröngräset och
foljde tävlingarna.

Svenska Hästskokastarförbun
det består av runt 200 medlem
mar. De flesta från Blekinge och
Småland. Idrottsgrenen, för höst
skokastning betraktas som en
idrott trots att de ännu inte fått
plats i Riksidrottsförbundet, kom
till Sverige så sent som 1993. Och
då till Karlskrona.

- Det var egentligen en slump
som förde sporten vidare till Sve
rige för när Inge Jalkstam aven
händelse träffade en godsherre i
Polen och visade intresse för den
där stora sporten fick han några
dagar senare ett hästskokastar
set hemskickat, berättar Göran
Brinkner, tidigare ordförande i
förbundet.

Och på den vägen har det varit
sedan dess - sporten sprider sig
långsamt norrut och har mi fått
rejält fäste i Småland.

Reglerna är enkla i den italien
ska form av hästskokastning
som utövas i Sverige. Det gäller
att pricka järnstolpen sex meter
bort och beroende på hur häst
skon landar räknas sedan poäng
en. Full pott om hästskon stan
nar kvar runt pinnen och sedan
fallande poängskala beroende på
avstånd till pinnen.

- Alla kan vara med, män, kvin
nor och barn, säger Anette Mag
nusson och lotsar fram lille fem
årige Tobias Gneupel från Holm
sjö till tävlingsbanan.

Anette Magnusson hade kul fast
kasten inte funkade så där jätte
bra.

165 kastare var anmälda till täv
lingen om ädlaSM-titIar i häst
sko kastning.
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