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Lina väl framme i nationell ponnydressyr
Den rejäla fullträffen ute
blev.
Men det fanns några lokala
ryttare som placerade sig
högt i Eskilstunaortens
nationella ponnydressyrtäv
ling i lördags.
En av dem var Sparreholms
tjejen Lina Dolk.

12-åringen som sedan ett år tillbaka tävlar för Nyby Torshälla
slutade trea i klassen lätt A:4,
kategori B, med 65,122%.
– Jag hade redan kvalat in
till SM i Vansbro där 15 får
vara med, men nu höjde jag
min kvalpoäng ytterligare. Så
jag är nöjd med den insatsen,
säger Lina.
Som inte lyckades lika bra
med sin B-ponny Lilla Prim vid
den andra starten i Vilsta under
lördagen.
– Han blev lite lång och seg,
säger Lina.
Vad har du annars för framtidsmål?
– Först och främst att vi ska
bli bland de tio bästa i Sverige
i B-ponnyklassen, säger Lina
Dolk.

Missnöjd Gripentjej | Jessie
Johansson hade räknat med att
ponnyn Moonlight Shadow skulle
ta ett större ansvar i helgens
tävling där det blev en femteplats
som bäst.
Frida och Pepsi blev fyra i FEI,
lagtävlan, kategori D, där Erika
och Spirello slutade femma.
Det sistnämnda ekipaget blev
dessutom sjua i FEI:s individuella mästerskap, kategori D.

Femma som bäst

Eleonor åtta

Det var flera ekipage från de lokala klubbarna som placerade
sig i tävlingen.
Däribland Jessie Johansson
från Strängnäsföreningen Gripen.
Hon och Moonlight Shadow
gjorde två starter och lyckades

För värdklubben Eskilstunaorten blev det en åttondeplats
som bäst genom Eleonor Dahlberg och Campari i FEI:s lagtävlan, kategori D.

Blivande SM-ekipage | Lina Dolk och Lilla Prim slutade trea efter en stark insats i Eskilstunaortens nationella ponnydressyr.
bäst i klassen FEI:s individuella
mästerskap, kategori C, där det
blev en femteplats.
– Tyvärr gjorde vi sämsta in-

satsen för säsongen. Jag testade
en ny metod och lät min ponny
ta mer ansvar än den normalt
brukar göra, men det blev

pannkaka när vi väl var ute på
banan, säger Jessie.
13-åringen gladdes mer åt två
klubbkompisar.
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– Både Frida Hindemo och
Erika Andersson placerade sig
för första gången, det var jätte
kul, säger Jessie.

Janne Strömberg
janne.stromberg@ekuriren.se
016 - 15 62 46

Smakstart för Nyby Torshälla

Vilstatjej sprang hem en skön dubbel

Strängnäslag nådde semifinal

RIDSPORT | Nyby Torshälla RK kammade hem den första
omgången i Ponnyallsvenskan division 3 hoppning i Vingåker
under helgen.
Tävlingen avgjordes med stilbedömning och alla NTRK-ryttare
red felfritt och segrade på 168 poäng före Gripen på 159,5 och
Vingåker 1 på 158,5.
Isabelle Lillevars och Lady Grace fick dagens högsta stilpoäng,
60,5. I det vinnande laget ingick även Evelina Lundberg och Nick
el, Michelle Olbrich och Robinson samt Emmy Björksved med
hästen Gustav. Nästa omgång avgörs i Flen den 14 maj.

FRIIDROTT | Vilsta IK:s löparlöfte Celine Allard Forsberg har
fått bästa tänkbara start på säsongen.
Under det gångna veckoslutet deltog hon i två lopp i Stockholmstrakten – och vann båda på ett övertygande sätt.
Det började med Danderydsloppet i lördags där Celine tävlade
i F9-klassen.
Hon sprang 1 120 meter på 4.40, näst snabbaste tiden i loppets
historia i åldersklassen, och var en sekund före tvåan Lovisa
Bivestedt, Sundbyberg, som vunnit både Danderydsloppet och
Stockholm Mini Marathon två år i rad.
På söndagen deltog Vilstatjejen i Neglingeloppet i Saltsjöbaden med stor framgång. Bland 50 startande i klassen för flickor
2000–2002 kunde inga rubba Celine Allard Forsberg som tog en
övertygande seger med tiden 8.30.

innebandy | Strängnäs lyckades bäst av de lokala lagen i hel

Ebba och Anna övertygade mest
simning | Ungdomsklasserna i Silverdoppet i Sala under hel-

gen innebar massor av pallplatser – och segrar – för klubbarna
från Eskilstuna och Strängnäs.
Allra mest lyckosamma var Ebba Engström från Tunafors och
Anna Eriksson, Strängnäs FS.
Ebba dominerade F14–15 totalt och vann fem av de sex sträckorna medan Anna tog hem tre av fyra lopp i F11 och yngre.
Bara klubbkompisen Emma Bergkvist slog Anna, detta på 50
rygg. Anna Eriksson vann å andra sidan 100 medley fast hon då
tävlade i F12–13.
Bland ungdomarna tog Tunafors 15 förstaplatser, Strängnäs
FS tio och Eskilstuna SS två. Ni hittar alla lokala medaljörer på
resultatsidan.

Talajic dubbelt toppseedad
tennis | Med start på torsdag arrangerar Eskilstunaklubben

Hobby tävlingen Atea Cup. På singelsidan avgörs 14-, 16- och 18årsklasserna under den inledande omgången (fler klasser spelas
veckan därpå).
Det stora hemmahoppet i Jacqueline Cabaj Awads frånvaro
blir Ivan Talajic. Hobbyspelaren är toppseedad i både P16- och
P18-singeln.
Totalt deltar tolv från Eskilstunaföreningen första veckan då
även tre Strängnässpelare kliver ut på grusbanorna.

gens Torshälla Cup för 95-grabbar.
SIBK tog sig till semifinal och mötte där ett mycket starkt
Hagunda som segrade med 8–1. Tidigare hade Strängnäskillarna
slagit hemmahoppet TIBK med 6–4.
– Vi är inte besvikna trots att vi åkte ut redan i kvarten. Det
var väldigt bra motstånd och i finalen mellan Hagunda och Tyresö Trollbäcken möttes två av landets absolut bästa lag, säger
Torshällatränaren Mark Lange.

Efterlängtat guld för EBTK-talang
BORDTENNIS | Eskilstuna BTK radade upp fina framgångar

i T Tex Spelen i Stockholm under helgen.
Två guld, ett silver och två brons blev utdelningen för föreningen.
Erik Andersson knep två medaljer i Spårvägens tävling.
Han kom tvåa i P14-klassen efter att ha fått stryk i guldmatchen
mot Joel Georgsson från hemmaklubben med 2–3 i set.
Men efter 14 raka finalförluster kunde Erik äntligen glädja
sig åt en medalj av ädlaste valör. I P15-finalen vann han nämligen
i tre raka set mot Viktor Carlsson från Tyresö.
Dubbla pallplatser tog även William Clevensjö. Han kammade
hem P12-finalen via 3–1-seger i finalen mot Henrik Nordström,
Spårvägen, och blev trea i P13. På bronsplats hamnade även
Johan Barius i P11.

VECKANS PORTRÄTT GABRIEL GILGEN
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Bor: Hus (pappa) och lägenhet
(mamma) i Eskilstuna.
Ålder: 9 år.
Familj: Pappa Nils-Peter, mamma
Ulrica samt systrarna Pauline, 21,
och Louise, 16.
Idrotter: Fotboll i BK Sport och
shintai kempo i Shintai kempo
Eskilstuna.
Skola: Djurgårdsskolan, årskurs 3.
Favoritmat: Skruvade makaroner
med baconsås.
Favoritdryck: Jordgubbssaft.
Favoritfärg: Svart och blå.
Roligaste ämnet i skolan: Bild.

Du sysslar med både fotboll och
kampsporten shintai kempo. Vilken
idrott är roligast?
– Fotboll. Jag har varit med i Sport i ett år
och vi lirar alltid under rasterna i skolan.
Hur ofta tränar du?
– Båda sporterna två gånger i veckan.
Vad är roligast på träningarna?
– Tvåmålsspel i fotboll och brottning med olika tekniker i shintai
kempo.
Har du någon idol?
– Ja, fotbollsspelaren Lionel Messi som
är bäst i världen. Jag gillar även Zlatan
Ibrahimovic.
Har du något favoritlag?
– Barcelona och Djurgården.
Brukar du titta på idrott?
– Slår jag på tv:n och det är något intressant så brukar jag titta, men inte annars.
Roligaste idrottsminnet?
– När vi i Sport var med i inomhusturne-

ringen ICA Kvantum Cup i Eskilstuna för
någon månad sedan.
Vad har du för andra fritidsintressen?
– Jag är ofta hos en kompis som bor
i närheten, vi brukar hoppa studsmatta.
Vad vill du bli när du blir stor?
– Fotbollsproffs.
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