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SPORTEN

Felicia i topp på
dressyrens lista

Åsebro förstärker
spelartruppen
FOTBOLL: SILLY SEASON
Åsebro kan räkna in två slumpartade nyförvärv.
Det tredje, Johan Sylveson, har
krävt desto mer jobb.
– Det är en pusselbit som vi har
väntat på, säger tränaren Peter
Eriksson.

RIDSPORT

Den lokala tio-i-topplistan i
dressyr, toppas för 2015 av
Felicia Nolåker, Trollhättans
Sportryttare, med 229 poäng.
Högsta rankingen på Sverigelistan har Patrik Kittel, representerande Tranås Ridklubb, med
3972 poäng.

För en dressyrryttare erbjuds det
inte riktigt lika många tävlingstillfällen på ett år, som för en hoppryttare, och därför den något lägre
summan poäng.
Många tävlar också på lokal nivå
och det är först från placering på
regional nivå som poängen trillar
in, och det är lika för såväl dressyr
som hoppning.
Felicia har dock varit flitig och
lyckats rida ihop ordentligt med
poäng. Så har hon också haft flera
hästar att tillgå.
Bland Felicias resultat finns både
segrar och högt framskjutna placeringar från lätt A och upp till och
med medelsvår A.
HON TYCKER SJÄLV

att hon haft ett
jämnt och stabilt år, och har ännu
inte gjort klar planeringen inför
tävlingsåret 2016. Hästarna tränas
nu som bäst och förväntningarna är
att kunna gå upp något i klasserna.
Felicia har också blickarna riktade mot Westernridningen, och
här är det inte helt omöjligt att
hon även kommer att göra någon
tävlingsstart.
– Det finns mycket inom Westernridningen som är bra och användbart inom dressyren, kommenterar hon.
Själv utbildar sig Felicia just nu
till C-tränare.

I slutet av november detonerade
en transferbomb på Rudevi när
Robin Svensson, med meriter från
division 3-spel, blev klar. Därefter
har det dock varit relativt tyst från
Åsebros sida.
Stillheten stördes först häromdagen när en trio kunde presenteras.
Den består bland annat av Johan
Sylveson, som gör brorsan David
sällskap i ÅIF och som närmast
kommer från Ljungskiles ungdomslag.
– Det är en spelare som man

under hösten har hoppats skulle
komma tillbaka. Han har en spetskompetens med sin snabbhet som
inte många andra har, säger Peter
Eriksson om yttern.
Nya – i dubbel bemärkelse – är
också målvakten Mohamad Maji
och kusinen Ramiz.
– De är nyligen hitkomna från
Turkiet och har sina släktingar häruppe. Det var faktiskt en tillfällighet att vi stötte på dem. Vi tränade
i höstas och de stod och lattjade. Vi
var en målvakt kort så jag frågade
Mohamad om han ville stå, och då
imponerade han på oss, berättar
Eriksson som därmed känner sig
lite tryggare än tidigare:
– Eftersom Henrik (Eriksson)
inte vet hur mycket tid han kan
lägga under våren då han ska gifta
sig, och vår andrekeeper kanske
ska studera till hösten, så känns
det skönt att få in en ny målvakt.
MARTIN AHLIN

Bild: CARINA ALBERTSSON

DRESSYRETTA. Felicia Nolåker, från Trollhättans Sportryttare och här på sin
häst Willy, toppar dressyrlistan för 2015.

Fakta: Topplistan
i dressyr 2015

1) Felicia Nolåker, TSR, 229 poäng
2) Susanne Lundquist, NHSK, 105
3) Johan Lundgren, NÄRK, 77
4) Elisabet Månsson, LERK, 65
5) Linda Magnusson, ÅRS, 27
6) Josefine Sköld Andersson, TSR, 21
7) Margita Prince, NÄRK, 18
8) Carin Thoren Hansson, NRS, 14
9) Manda Olsson, NÄRK, 12
10) Ulrika Törnquist, LERK, 12

FÖR SUSANNE LUNDQVIST, Nuntorp

HsK, har det varit ett tufft år. Hon
skadade sig under en träning under påskhelgen och fick en allvarlig fraktur, vilket gjorde att hon var
borta från all träning och tävling
under dryga halvåret.
Ändå har hon lyckats så pass bra
att hon nu intar andraplatsen på
listan. Här finns således flera fina
segrar och framskjutna placeringar
i bagaget.
Susanne hoppas på ett gott tävlingsår även 2016, hennes häst
fungerar mycket bra på träning,
och hon har siktet inställt på medelsvår A-klass samt årets DM.
Johan Lundgren, NÄRK, har ridit
ihop sina poäng inom medelsvår
C till medelsvår A och har bland
annat en seger i medelsvår B med
Duty Free från i våras.
Med detta är han trea på listan.
ING-MARIE NORRMAN

Vargön åkte på andra
raka förlusten
BANDY: DIVISION 1 VÄSTRA
Den första förlusten på 28
matcher kom i helgen. Nu kom
den andra på tre dagar, när
Sunvära SK var för svåra.

SUNVÄRA
VARGÖN

3
1

Inför helgens seriefinal hemma
mot Mölndal hade Vargöns BK 28
raka segermatcher. Den sviten bröts
efter förlust med 5-4.
Under tisdagskvällen kom
säsongens andra raka förlust. Mot
serietrean Sunvära var det rysk
bandyfest på Sjöaremossen.

Semen Podkin gånger två och
Pavel Barsukov såg till att ta hem
två poäng till det halländska laget.
I halvtid var ställningen 2-0 till
Sunvära, efter Podkins mål, och
i den andra halvleken stängdes
matchen i den 57:e minuten, då
Barsukovs trea kom.
VBK:s Erik Warlberg reducerade
med drygt 20 minuter kvar, men
det hjälpte inte bortalaget denna
kväll.
Förlusten innebär att Sunvära
passerade Vargön i tabellen, upp
till andra plats.
Närmast för Vargön väntar bortamatch då man på söndag möter
seriefemman Kareby Kungälv.
ANTHON ERIKSSON

SKT:s Ekensskär
i rekordform
SKRIDSKO: VIKINGLOPPET
SK Trollhättan och deras ungdomar fortsätter att skörda
framgångar, senast i Vikingloppet i Västerås.
SKT:s Albin Ekensskär dominerade helt i pojkar 13-14.

Vikingloppet är en tävling med
anor, med fyra distanser under två
dagar för åkare mellan 10-16 år,
och som nu väckts till liv igen efter
några år i malpåse.
Under åren 1985-2012 avgjordes
tävlingen i Eskilstuna, då även med
deltagare från Finland, Norge och
Holland, men när skridskoovalen
togs bort lades tävlingen ned.
NU ÄR DET tack vare ett samarbete
mellan klubbarna i mellan-Sverige
(Västerås, Örebro och Motala) som
tävlingen arrangerats igen, nu i
ABB Arena.

SKT skickade sex aktiva till Västerås, och i klassen Pojkar 13-14
dominerade Albin Ekensskär fullständigt.
HAN FÖRBÄTTRADE SINA Sverigepers på samtliga distanser efter
följande resultat: 44,14 (500 meter), 1.26,62 (1000 meter) och 2.14,72
(1500 meter).
En kapning med 0.7, 2.2 respektive 4.9 sekunder.
Ludwig Lorentzon (P15-16) fick
helgen delvis förstörd på grund av
materialproblem, men han med att
slå personligt rekord på 500 meter
med 47.12.
I den hopslagna junior-seniorklassen slutade Wilhelm Ekensskär
sammanlagd tvåa, där hans bästa
noteringar var på 500 meter (41.06)
och 3000 meter (4.21,93).

DAMERNAS MOTSVARIGHET VANNS

av SKT:s Agnes Bozi (nytt personligt rekord på 500 meter med

Bild: PRIVAT

SNABBSKRINNARE. Trollhätte-skrinnaren Albin Ekensskär (till vänster) vann både Vikingloppet och Winbergs Minne
vid tävlingarna i ABB Arena.

43,64), och klubbkamraten Lisa
Persson kom fyra.
Efter Vikingloppet genomfördes
ett Finallopp till Winbergs minne, i

form av en jaktstart, där segrarna i
respektive åldersklass i Vikingloppet körde A-final, och där varje åldersklass hade 50 meters försprång.

Man körde 4-5 varv på 250-metersbanan och herrklassen vanns av
Albin Ekensskär som därmed tog
hem den fina vandringspokalen.

