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Mest läst på strengnastidning.se i går
1. Grannar släckte eldsvåda
2. Strandad hund kunde räddas
3. Dubbla jobb på gammal bro
4. Klottrare till attack mot tågstation
5. Ekonomiskt bottenläge drabbar barnen

Ryttartävling  Framgångar för hemma-ekipagen

Lyckad helg för Gripenryttarna
Härad Det bjöds på sol
och vårvärme när årets
första hemmatävling
i dressyr avgjordes på
Näsbyholm i helgen.
– Det har varit en lyckad
helg på många sätt, säger
tävlingsledaren Carolina
Mörk.
Gripens ryttarförening arran
gerade sin första stortävling
på hemmaplan i helgen. Under
lördagen gjorde ungdomarna
upp om medaljerna i Ponnyall
svenskan i division tre och på
söndagen hölls första omgång
en i division ett och tre i häst
klassen.
Hemmaklubben hade ryttare
med i alla omgångarna.
– Det är skönt att tävlings
säsongen äntligen är i gång. Vi
har nästan fullt i alla klasser och
bättre väder än så här är svårt att
önska sig, säger tävlingsledaren
Carolina Mörk.

Läs mer om resultaten i helgens

dressyrtävling på: www.gripens
ryttarforening.se/resultat
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GRILLKORV
Lithells, 960 g

Jmf. pris 41,56/kg

/st

HEL SKREI

Fiskad i Norge
Det gick bra för Vilma Svensson, med hästen B Kajsa Kavat och Isa Lommerse Wallin vid helgens dressyrtävlingar på
Näsbyholm. Foto: Joakim Serrander
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GRÖNT

Nathalie

CITRONER

10:10:15:-

ICA, Spanien

3 för
JORDGUBBAR

250g/ask, Spanien

/ask

Gripenryttaren Ida Gabrielsson, på
hästen A-Saruman, tog ett silver i en
av ponnyklasserna.

AUBERGINE

Holland

2 för

Systrarna Elisabet (på hästen Caruso) och Kristin Evelind kom på andra plats
i lagtävlingen av ponnyallsvenskan i division 3.

Joakim Serrander

joakim.serrander@ekuriren.se
0152-474 00

FISK

KÖTT
ICA, Sverige
ca 750 g

Under lördagen följde hon

framgångarna för Gripens lag
i Ponny, som bestod av Isa Lom
merse Wallin, Vilma Svensson
och systrarna Kristin och Elisa
beth Elvelind.
Laget knep till sist en andra
plats, efter stabila insatser både
i ridhuset och på utebanan.
– Det kändes bra på ba
nan och jag är jättenöjd, säger
Strängnäsryttaren Vilma Svens
son, 12 år, och klappar om sin
häst B Kajsa Kavat.

Anna

Carolina Mörk, tävlingsledare för arrangörsklubben
Gripens Ryttarförening, var
mycket nöjd med helgen.

”Bättre väder än
så här är svårt att
önska sig.”

Tågsläpp – ett säkert vårtecken
Mariefred I går rullade säsongens
första tåg ut ur lokstallet på Mariefreds station.
– Vi ordnar tågsläpp för att visa vad vi
håller på med, säger Dan Almquist.
I söndags visade Östra Södermanlands

Järnväg upp sin verksamhet vid stations
området i Mariefred. Prick klockan elva
rullar föreningens gamla ukrainsktillver
kade lokomotiv ut på smalspåret.
Barn och föräldrar står förväntansfulla
på perrongen och väntar på att få stiga
ombord.
– När tåget rullar ut har våren kommit.
Tågsläppet är ett bra sätt visa upp oss in
för sommarsäsongen, säger Dan Alm
quist.
Han ingår i föreningens marknads
grupp och har tidigare jobbat som stins
på museijärnvägen.

VECKANS KORTVARA

GURKA

Svensk

5:/st

BRÖD

LEAVAIN

45:-

/st

Carina

Kom till oss
och hyr film!
– finns vid posten
Gäller t o m 28-04-2013

På tågsläppet kan publiken både besöka

Många nyfikna hade samlats på Mariefreds station för att vara med om vårens första tågsläpp i går
förmiddags. Foto: Joakim Serrander

tågverkstaden och det gamla stations
huset. De flesta av barnen tar också chan
sen och åker med på en tur i tåget över
bangården.
Joakim Serrander
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