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Bort med töntstämpeln.
Det här är kul och riktigt svårt.
UNG hänger med hästskokastare.
SOCIALT.

Jag måste nog erkänna
att jag alltid trott att hästskokastning är något för
pensionärer. Har nog aldrig riktigt sett det som en
sport. Jag hade en aning
fel. Det är ju skitsvårt att
, träffa den där'pinnen ..
vi aruänder till ett gammalt sågverk ute i väckelsång för att möta upp
Roland Sjöstrand, grundaren av Tingsryds Horse
shoe club.
- vi valde ett internationellt namn ifall vi nu skulle bli världsmästare någon
gång. Amerikanare har ju
så svårt med Ä, förklarar
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träning här en gång i veckan. De har utrustat lokalen med fyra gröna mattor
med linjer och järnpinnar
på, samt tejp på golvet för
att kunna avgöra avstånd.
Det och ett gärig hästskor
är allt som behövs.
Roland förklarar reglerna. För att få poäng över
huvud taget måste man
träffa pinnen. Lyckasman
få skon att lägga sig runt
pinnen är det 20. poäng.
Lägger sig skon i den
innersta kvadraten är det
7poäng. I den yttersta kvadraten är det 3 poäng. Man
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som lyckats få 100 poäng
under en omgång. Den
klubben har åtta medlemmar. Hästskokastning är
inte lätt.
Sedan är det dags att
testa.
- Börja du med att kasta
från linjen som är till för
barn upp till tolv år, säger
Roland.
Det är nog ingen dum
ide, tänker jag och ställer
mig vid barnlinjen. Hela
tre av mina fem hästskor
träffar pinnen och jag är
kolossalt nöjd. Ännu nöj-

Det gäller att träffa pinnen

dare blir jag när fotografen,Alexander,ska försöka
och bara träffar med två
skor. Fulla av självförtroende beslutar vi oss för att
prova avståndet för vuxna
och missar i princip halva
spelplanen. Jag återgår till
att intervjua och Alexander fortsätter att ta bilder
på de hästskokastare runt
omkring, som faktiskt vet
vad de gör.
Klubbenhar existerat

sedan

2001 och har 45 medlem-

mar. De tränar utomhus
på sommaren men resten
av året håller de till i lokalen. Det är ett härligt gäng
med både barn och vuxna.
Sporten är väldigt social.
- på tävlingar är det
inte ovanligt att man peppar någon från en annan
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Jonathan Karlsson, tolv
år är en av de yngre spelarna i ldubben. Han tycker att allt med sporten är
roligt och att den inte är
lik någon annan sport.
- Det är roligt att det är
vuxna med också.
Roland förklarar att
antalet medlemmar i ldubben har ökat ordentligt de
senaste· två åren, och han
hoppas locka ännu fler.
- Det är en billig sport.
Ingen utrustning behövs
och fem stycken hästskor
går inte på mer än 200 kronor.

