HÄSTSKOKASTNING • SWE:DEN MASTERS

VÄXJÖ

hästskor hade kastats.
Över 300 poäng hade delats ut. Ändå
var det på millimetern som femfaldige mästaren Leo Andersson tog
hem segern i sweden masters.
- Jag får köpa en lott, -skrattar han
efter att mottagit pokalen.
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Bilden här intill visar hur
nära det var att Gert Karls-sons tredje hästsko i den
sista och avgörande rundan hade gett maximala 20 poäng. Istället blev
det sju och en silverphits,
besegrad med två poäng
av Leo,carlskrona HSC.
- Det var längesen det
var så här jämnt, konstaterade Korpen Åsedas Gert
Karlsson efteråt.
Precis som i fjolårets
tävling stod Leo Andersson som segrare efter stor
dramatik i sista omgången. Årets viktoria innebar
att han tog hem titeln för
tredje året i rad och för
femte gången totalt.
- Det var inte särskilt
väntat, det är många som
är bra, berättar han vilket
inte minst bevisas på den
oerhörda jämnheten i tävlingen.
Sebara: inför tävlingens
två sista omgångar, av tio,
var det sex man inom 18
poäng. En omgång senare
var det fem inom elva som
slogs om segern. Då hade

tävlingens dominant den
första halvan tappat sin
ledning han lagt fingrarna på redan i första kastningen.
- Jag var inte så nervös då. Sen när jag såg att
jag ledde blev jag nervös
och då kom de ifatt, säger
Tobias Vikström, växjös
14-åring som blev femma
till slut.
18 av landets bästa spelare deltog i tävlingen.
Unga som gamla, män
som kvinnor och mellan
de olika omgångarna var
det lättsamt skratt blandat med mer seriöst taktiksnack. Leo Andersson
började spela 1995:
- Det är väl en ursäkt
för att umgås lite. Många
av tävlingarna avgörs på
campingar där man har
husvagn eller tält med
sig.- vi tävlar inte bara i
Sverige utan vi har varit i
Polen några gånger också,
säger han.
Tidigare ,i år korades
också den svenska mäs-

SEGERTRIO
Ettan Leo Andersson (mitten) flankeras av trean Sandor
Bodi, Växjö HSK till vänster och Gert Karlsskon, Korpen
Åseda, till höger ...
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tareJ? under tävlingar i
Dalskär, Bergkvara. Men
frågan är om inte helgens
Sweden masters är en tuffare titel att ta.
- SM slår högre, men å
andra sidan är de allra bäs-

ta med här och det kanske
de inte är i ett SM,resonerar Bertil Westergren, ordförande i Växjö Hästskoklubb och arrangör av helgens tävling.
DANIEL OLAUSSON

FAKTA REGLERNA

Så spelas hästskokastning
• Du behöver en pinne av stål med 2 cm i diameter och den ska
sticka upp 35 cm från marken.
• Pinnen ska stå i mitten aven fyrkant som är lxl cm med en
yttre fyrkant som är 2x2 cm.
• Du ska stå 6 meter från pinnen och kastar 5 hästskor per omgång (totalt 10 omg) varav skorna måste träffa pinnen för att
poäng ska ges på fÖljande vis:
tI' 20 poäng om skon lägger sig runt pinnen (behöver inte ha
kontakt med den först).

tI' 7 poäng om skon hamnar i den inre fyrkanten.
tI' 3 poäng om skon hamnar i den yttre fyrkanten.
tI' O poäng om skon hamnar utanför fyrkanten.

