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SKÖNNINGARED. När 
SM för islandshästar 
avgjordes på Ströms-
holm i somras knep 
Fanny Einarsen sitt 
sjätte guld i karriären.

Den här gången tog 
21-åringen hem det 
ärofyllda förstapriset 
i 250 meter flygande 
pass.

– Jag tror aldrig jag 
har varit så glad som 
när det stod klart att 
jag hade vunnit. Kon-
kurrensen i just denna 
tävlingsgren är sten-
hård, säger Fanny till 
Alekuriren.

Fanny Einarsen började in-
tressera sig för ridning redan i 
treårsåldern. Det var mamma 
Anne som introducerade 
henne i hästvärlden.

– Fanny var inte svårflör-
tad. Tidigare hade hennes 
storasyster Julia provat på att 
rida, men hon slutade snart. 
För Fanny var det precis tvärt-
om, hon blev biten redan från 
första stund, berättar Anne.

Att hitta en ridskola som 
tar emot treåringar var inte 
det lättaste. Till slut kom 
emellertid familjen Einarsen 
i kontakt med en ridskola i 
Lerum, som var villiga att ge 
Fanny lektioner.

– Som liten var jag helt 
orädd. Dessutom var jag 
hoppgalen. En gång ramla-
de jag av hästen och det kom 
faktiskt att hämma mitt in-
tresse för en period, förkla-
rar Fanny.

Som sjuåring fick hon 

prova på att rida islandshäs-
tar för första gången. Kärlek 
uppstod och allt sedan den 
dagen har det varit Fanny Ei-
narsens passion i livet.

– När jag var tio år fick jag 
min första häst. Burkni fra 
Eyrabakka har hunnit bli 19 
år gammal och har vunnit fem 
SM-guld, säger Fanny.

Staka fra Litlalandi är 

Fannys andra tävlingshäst 
och den kuse som hon tog 
SM-guld med på Ströms-
holm i somras. Fanny för-
fogar också över en tredje 
häst, ett föl vid namn Olym-
pia som för närvarande finns 
i Skåne.

– Vi kommer att ta hem 
henne om två, tre år. Det är 
en guldklimp och mitt stora 

framtidshopp, säger Fanny.
Trots sin unga ålder har 

Fanny Einarsen en diger 
meritlista. Utöver sina SM-
medaljer (sex guld, fyra silver, 
ett bron och ett guld i Lag-
SM) kan hon också stoltse-
ra med en seger i Feif Youth 
Cup 2003, en världscupstäv-
ling för ungdomar. Samma år 
utnämndes Fanny till Sveri-
ges mest lovande ungdoms-
ryttare.

Hur framtiden ska te sig 
för Fanny Einarsen är i skri-
vande stund ovisst. Hon har 
ett erbjudande om att bli trä-
nare i Kalifornien att ta ställ-
ning till.

– Det skulle bli aktu-
ellt först till våren, men jag 
har inte riktigt bestämt mig 
ännu. Till en början skulle 
det handla om ett turistvi-
sum på sex månader, däref-
ter får man se om man får 
arbetstillstånd och om man 
trivs, säger Fanny som har 
erfarenhet från liknande trä-
naruppdrag.

– För ett år sedan var jag 
i Tyskland och arbetade som 
tränare för den världsberöm-
de Jens Füchtenschnie-
der. Det var enormt lärorikt. 
Samtidigt hade jag med mig 
Staka fra Litlalandi och trä-
nade för Jens så mycket jag 

hann med.
För närvarande arbetar 

Fanny Einarsen som vårdbi-
träde på Vikadamm i Älväng-
en, en sysselsättning hon trivs 
förträffligt med.

– Jag har planer på att ut-
bilda mig till sjuksköterska, 
men jag har lagt det lite grann 
på hyllan. Jag vill verkligen ge 
hästarna en chans. Det gäller 
att passa på medan man är 
ung, säger Fanny.

Vi lär säkert få höra talas 
mer om Fanny Einarsen i 
framtiden.

Fanny Einarsen flög fram på Strömsholm
– Bärgade sitt sjätte SM-guld

I SKÖNNINGARED

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Fanny Einarsen red hem karriärens sjätte SM-guld för islandshäst nr hon på Strömsholm 
vann 250 meter flygande pass på hästen Staka fra Litlalandi.

Foto: Anette Aronsson

Fanny Einarsen, 21 år och bosatt i Skönningared, har totalt 
elva SM-medaljer, varav sex guld.

ALAFORS. Michaela 
Österman från Sannum 
slog till när Nord-
iska Mästerskapen för 
islandshästar avgjor-
des i norska Seljford i 
början av augusti.

Med hästen Brádur 
tog hon guld i discipli-
nen T2.

– Det största jag har 
varit med om, strålar 
Michaela.

Michaela Österman fyller 
14 år i september. Hon går 
i åttonde klass på Ahlafors 
Fria Skola. På fritiden är det 
hästar som gäller för hela 
slanten. Fem dagar i veckan 
är Michaela i stallet för att se 
om sina fyrbenta vänner och 
träna med Brádur, 9 år.

– Det var mammas häst från 
början, men nu är den min. 
Brádur har vi inackorderad i 
ett stall som ligger bara 500 
meter från där vi bor. Vi har 
ytterligare en häst, Merkur 
som är fem år gammal. För-
hoppningsvis kan det också 
bli en bra tävlingshäst vad 
det lider, säger Michaela till 
lokaltidningen.

Djur i allmänhet och is-

landshästar i synnerhet är 
det som intresserar Michae-
la Österman allra mest.

– Jag funderar på att gå 
smådjursgymnasiet eller 
hästgymnasiet. Vi får se vad 
det blir, säger Michaela.

På Nordiska Mästerska-
pen tävlade Michaela Öster-
man i två grenar, 4-gång och 
T2. I båda dessa klasser kom 
hon till final. I 4-gång ham-
nade Aletjejen på en sjätte-
placering, men när det blev 
dags för T2 var det ingen som 
kunde hota henne.

– Jag kände att det gick jät-
tebra, men vågade inte riktigt 
tro att jag hade vunnit.

Michaela, som är junior 
och förblir det ett år till, 
satte alla sina nordiska kon-
kurrenter på plats. Hon fick 
den högsta poängen av alla, 
till och med bättre än delta-
garna i young rider-klassen.

– Det kändes fantastiskt 
och jag blev naturligtvis oer-
hört glad, säger Michaela.

Segern på NM sporrar na-
turligtvis inför framtida trä-
ningar och tävlingar.

– Just nu känns det bara 
hur roligt som helst, avslutar 
Michaela Österman.

JONAS ANDERSSON

Och Michaela tog guld på Nordiska Mästerskapen

Michaela Österman på 
hästen Brádur tog guld i T2 
när Nordiska Mästerskapen 
för islandshästar avgjordes i 
början av augusti.

Sin hittills största seger tog Michaela Österman på NM i 
norska Seljord.

FAKTA

4-5-gång (V1-F1) I fyrgång visas 
skritt, trav galopp och tölt i olika 
tempon i. I 5-gång visar man även 
upp flygande pass.
Tölt (T1-T2) 
Det finns flera varianter av töltklas-
ser. I T1 visas tölt i båda varven i 
olika tempon, det ingår även tempo-
växlingar och steglängdsökningar. 
Även i T2 visas tölt i olika tempon, 
och det ingår även att visa upp 
hästen på helt lösa tyglar i arbets till 
mellantempo i tölt.
Bedömningen görs av tre-fem 
domare som sitter utspridda 
innanför ovalbanan eller utefter 

passbanan/ dressyrbanan. Efter 
varje ekipage visar de var för sig 
poäng från 0-10. Där fem betyder 
godkänt. Häst och ryttare bedöms 
enligt följande kriterier, takt, tempo, 
aktion, form, sits och inverkningar. 
Det som premieras i ovalbane-
grenarna är lätt och harmonisk 
ridning med taktrena, lösgjorda och 
schvungfulla gångarter. De hästar 
som deltar i tävlingar är antingen 
fyr eller femgångare. Femgångare 
kallas de hästar som har gångarten 
Flygande pass.

Källa: Svenska Islandshästförbundet


