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Hästskokastning är en familjesport. Här kastar far och son, Kent och Tobias Vikström.
Foto: TORE SJÖQVIST

Inget IDan skor sig på



Jabir Malgouth dominerade tävlingarna. Sonen Jasir hjälper till att hålla
ordning på pokalerna. I bakgrunden Tobias Vikström. juniormästare.
Foto:TORE SJÖQVIST

KARLSKRONA. Småland och

Blekinge dominerar hästsko
kastningen och de turas om
att arrangera SM. I år var det
Blekinges tur att vara värd
för tävlingen. Ett hundratal
kastare samlades i boule
hallen vid Telenor Arena i
Karlskrona för att delta i
årets inomhus-SM i häst

sko kastning. Växjö Hästsko
klubb som ställde upp med
14 kastare blev mästerska

pets bästa klubb.
Under tre intensiva timmar

kastades tusentals hästskor
på de tio banorna som var ut
lagda på boulehallens grus
planer. Maj-Britt Jarl från
V~ö Hästskoklubb var nöjd
med arrangemangen.

-Det har gått bra tack va
re att vi har så många banor.
Här är perfekt.

Maj-Britt Jarl försvara
de sitt SM från förra året och
vann också mixed-klassen till
sammans med klubbkamra
ten, och tävlingens suveräna,
Jabir Malgouth. Jabir Mal
gouth tog för tredje året i rad
hem herrklassen, i år på nytt
svenskt rekord och en poäng
före tvåan, Olle Ottosson från
Dynapac. Tillsammans med
Sandor Bodi vann Jabir Mal
gouth också dubbeln, även det
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klubben med sig av guldme
daljerna. Minioren Emil Mil
sten fick med sig guldmedal
jen hem till Sibbamåla medan
Växjös kastare Jasir Hussen
slutade femma.

Även om det är tävling och
koncentrationen är total när
man kastar är stämningen av
slappnad och familjär. Stund
tals tycks grusplanen ha för
vandlats till stranden på en se
mesterort. Campingstolar fålls
upp, fika kommer fram och det
är många glada återseenden.

För alla åldrar

Sporten är också familjär i
bokstavlig mening. Här tävlar
barn och föräldrar med eller
mot varandra, allt under av
slappnade former. Elna Karls
son från Åseda har både man,
barn och barnbarn med sig på
SM. Hon slutade tvåa i mixed
klassen där hon kastade till
sammans med sitt barnbarn
Tomas Lindahl.

-Alla åldrar kan vara med,
säger Elna Karlsson. Det går
ju så upp och ner. Huvudsa
ken är att det är roligt. Om
det går dåligt en gång så är
det glömt till nästa.

Klubbkamraten Kent Dav
nert håller med.

-Man gör så gott man kan
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pris får det också. Mitt mål är
att komma näst sist.

Kerstin har kastat hästskor
i fpm Arorh tvckp.r att det e-år

ning blir det bättre ordning
på kasten och när poängen
räknats ihop placerar sig Ker
stin Petersen och Sandor Bodi
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Dynapac. Tillsammans med
Sandor Bodi vann Jabir Mal
gouth också dubbeln, även det
på nytt svenskt rekord.

-Vi har ansträngt oss hårt
för det här, säger Jabir Mal
gouth.

Familjär sport
Junioren Tobias Vikström

tog hem Växjöklubbens fjär
de SM-guld. Bara i yngsta
klassen, miniorerna, delade

Klubbkamraten Kent Dav
nert håller med.

-Man gör så gott man kan
och har roligt. Det är ju det
det går ut på.

Inte här fÖr att vinna
Kerstin Petersen kastar för

Växjö Hästskoklubb. Hon har
inte kommit till Karlskrona
för att vinna.

-Jag som alltid kommer sist
tycker att det bOrde vara ett

pris för det också. Mitt mål är
att komma näst sist.

Kerstin har kastat hästskor
i fem år och tycker att det går
bättre på träningarna.

-Det var en arbetskamrat
som drog med mig. Och sen
är det så många trevliga män
niskor så man kan inte sluta.Imixed kastade Kerstin Pe
tersen tillsammans med San
dor. Bodi och· skam den som
ger sig. Efter en dålig inled-

ning blir det bättre ordning
på kasten och när poängen
räknats ihop placerar sig Ker
stin Petersen och Sandor Bodi
på tredje plats. Kerstin Peter
sen får sin efterlängtade, för
sta, pokal och som det skulle
visa sig nådde ..hon också sitt
uppsatta måUI,damklassen
kom hon näst sist.:

TORESJÖQVIST
tor~@vaxjoblaaet.se

Hästskon på väg att lägga sig om
stolpen. En 20-poängare!
Foto:TORE SJÖQVIST
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