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l;Var:~etden häi'precislåns~
blicken som gav Maibritt
segern Idamklassen?
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2.1 klassen för miniorer del~
tog frånvä~ster:iJonathan
Holmquist, Jaslr Hussein,
Emil Milsten och Lukas
Bern. Emilvann Isin klass.
3. Knutlvarsson.från Torsås
vann den förstå störretäv~
IIngensomhöUsl Sverige
1993. Ar1996ijarhan också
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Europeisk måstare efter att
ha kastattiU sig en seger
under EMIPolen.

I(astmedhästsl(o
någotförallaåldrar
D6DELTAGARE.
I lördags hölls

Ivenskamästerskapen iVåekelsång,
IMi hästskokastning alltså.Med

06 anmälda deltagare i varierande
tldrarblev det en livad tillställning
den gamla sågen i Väckelsång.

helgen rådde febril aktiitet i den gamla sågen
Väckelsång. Det var
e inofficiella Svenska
lästerskapen i hästskoastning inomhus som
ölls för nionde gången
E!danpremiären 1998.Det
ir inte kallas ett officilIt mästerskap eftersom
venska Hästskokastar-

förbundet inte är med i
Riksidrottsförbundet.
Tolvföreningarfrån främst
Småland och Blekinge deltog i tävlingen, som tycktes -intressera ung som
gammal. Roland Sjöstrand
från Tingsryds HSC (för
Horse shoe Club)berättar
att åldern på deltagarna

brukar variera från åtta
till åttio.
Emil Milsten var en av
killarna som deltog i klassen för miniorer. Han är 10
år gammal och med iklubben Lanternan.
- Jag har hållit på med
det här i nästan tre år,
berättar Emil innan han
måste springa iväg för
att utföra sina sista kast
i dagens tävling.
Sammanlagt kastar varje
tävlingsdeltagare 50 kast
med en specialgjuten
hästsko som väger cirka
500gram. För att få högsta
poäng måste hästskon
lägga sig runt pinnen.

- Det

har inte gått bra

för mig i dag, säger Knut
Ivarsson från Torsås, som
har varit aktiv inom sporten sedan den kom till
sverige 1993.Knut berättar
att han var den som vann
det första mästerskapet
i Sverige som hölls 1993.
Senare vann han också
EMi Polen 1996.
I helgens mästerskap
var det Majbritt Jarl som'
lyckades bäst med sina
kast och vann därmed
i damklassen. Emil Milsten drog hem segern
bland miniorerna och
Jabir Malghouth segrade i
herrklassen.
MARIAHELTTUNEN

20POING
Resultatet av Majbritts
kast. Ett kast där häst~
skon lägger sig runt pinnen ger 20 poäng, som är
det högsta man kan få.

