14.000

läser

NR 4/ARGÅNG

••

VK enligt

Sifo

-

Du också

14 • Posttidning

••

i frarntiden1

A

VAXJOBLADET

I1I111

1111111

7 "388157 301502

PRIS 15 KR •

KRONOBERGAREN

23 JANUARI 29 JANUARI 2009

Maj-Britt Jarl kastade för Växjö lag 1 vid helgens
seriespel i hästskokastning mot Alvesta och
Carlskrona.
Foto:TORE
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Hästskokastning

tör alla åldrar

Växjö Hästskoklubb har bara 22 medlemmar. Trots det har de två lag i högsta divisionen. helgen tog klubben emot Alvesta
Hsk och Carlskrona Hsc för seriespel och inom kort reser klubben till Karlskrona för att
(
Iårsvara sitt SM-guld.
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Koncentrationen är hög när Maj-Britt Jarl kastar hästskon mot stolpen.
Foto:TORE
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VÄXJÖ; Redan i trappan hör
_ Succe eller misslyckande
att grunderna i hästman klangen av metall mot-Trots
metall. Ljudet som berätta!
skokastningen
tycks enkför den invigde att här kas-:-)a
är det ingen enkel sak att
tas det hästskor. Växjö Häst~ -bli framgångsrik., Man kastar
skoklubb gästas av Alvesta
från sex meters håll mot stolHsk.och Carlskrona Hsc för
pen som inomhus omges aven
.seriespel i hästskokasningmatta som är två gånger två
ens högsta division.
meter med en ruta på en kvan,n

ViDgö Hästskoklubb grundades 1993 och är, med sina 22
medlemmar, en liten förening
. Trots det är klubben framgångsrik ochhar två lag i hästskokastningens högsta division och ett lag i division två.
-Det kan vara lite knivigt
att få ihop lag ibland, säger
klubbens ordförande Bertil
Westergren.
Hästskokastningen
härstammar
från romartiden
men den moderna sporten
är ung. Till Sverige kom den
1993 då Carlskrona Hsc tog
hit den från Polen. I Sverige
har hästskokastningen en begränsad utbredning. De klubbar som deltar i seriespelet
kommer alla från Småland
och Blekinge.

dratmeter runt stolpen.
För att ge poäng måste
hästskon träffa stolpen. Den
sko som ligger kvar runt stolpen ger 20 poäng. En sko som
hamnar i den inre rutan ger
sju poäng och den större rutan ger tre poäng.
Med stor säkerhet träffar
kastarna stolpen men gränsen mellan succe och misslyckande är hårfin. För den
oinvigde är det svårt att förstå varför vissa kast stannar
runt stolpen och ger 20 poäng
medan andra, tillsynes lika
bra, studsar iväg och ger noll.
-Det är inte lätt. Skon måste komma perfekt. Man tycker
att man kastar likadant hela
tiden men man måste ha turen med sig också, säger Maj-

Britt Jarl, regerande Sverigemästare, som kastar för
Växjös förstaiag.
Familjesport

I vmje lag ingår fyra kastare. Maj-Britt Jarl hör till de
äldre. Yngst i Växjölaget är
fjortonårige Tobias Vikström
som hållit på med hästskokastning i fem år.
-Min pappa är aktiv. Det är
roligt med hästskokastningen
för jag vinner oftast, säger Tobias Vikström.
Under söndagens seriematcher kastade Tobias för Växjö
lag 1 medan pappa Kent kastade för lag 2. Utmärkande
för hästskokastningen är att
ålder eller kön inte har någon
avgörande betydelse.
-Det är en jättefin sport.
Hela familjen kan vara med.
Man kan bölja i sex, sju-årsåldern. Uppåt finns ingen gräns,
säger Maj-Britt Jarl.
Kamratskap

Hans Olsson från Carlskrona Horse Shoe Club har hål-

lit på med hästskokastning i
bortåt 10 år.
-Det här är som golf. Man
känner när man släpper skon
om det kommer att gå bra.
Men det viktigaste med det
här är ju det sociala .
Maj-Britt Jarl håller med.
-Det är ju kamratskapen
och så kommer man ut lite.
Förr låg vi alltid över när vi
var ute och tävlade. Nu är folk
så jäktade. Nu är det tävlingar, sedan åker man hem.
Efter helgens seriematch
inriktar sig Maj-Britt Jarl
och de övriga kastarna i Växjö
Hästskoklubb på SM som går
i Karlskrona sjunde februari.
-Vi skickar säkert tre lag
till SM, säger Bertil Westergren.
De har en del att försvara.
Förra året vann de lag-SM både utomhus och inomhus.
TORE SJÖQVIST

