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BOHUS. En ouppnåelig 
dröm för många tjejer.

Elin Wessbergs och 
Ninni Liljas framgångar 
i GP Ponnyn förra 
helgen har givit eko i 
hela Hästhopparsve-
rige.

Aletjejernas guld 
respektive brons i ett 
fullsatt Scandinavium 
är en megastor presta-
tion.

Att få vinna GP Ponnyn inför 
ett fullsatt Scandinavium är 
lika stort för en ung ryttare 
som det vore för en lovan-
de fotbollsspelare att få höja 
Gothia Cup-trofén inför ett 
utsålt Ullevi. Av den anled-
ningen är det inte svårt att 
förstå vilken uppmärksam-
het som Elin Wessbergs 
insats har fått. Gratulationer-

na har varit många efter att 
hon förra lördagen bärgade 
segern i den prestigeladdade 
stiltävlingen för C-ponnys.

– Jag var lite nervös, men 
inte så farligt faktiskt. Jag var 
väldigt fokuserad och kände 
direkt att det var en bra rid-
ning. Däremot trodde jag inte 
att jag skulle vinna. Det var 
en stor överraskning, säger 
Elin när Alekuriren träffar 
henne och tioåriga ponnyn 
Bin Light på Ale-Jennylunds 
Ridklubb.

Noggranna
På Jennylund har Elin tränat 
sedan hon var fyra år. Åtskil-
liga är de timmar som hon 
har suttit på hästryggen och 
tränat under Claes Janssons 
ledning.

– Både Elin och Ninni är 
oerhört noggranna och seriö-
sa. De gör sina hemläxor och 

sliter hårt. Naturligtvis har 
tjejerna talang också, men 
det räcker inte att ha den för 
att gå hela vägen. Självklart är 
jag stolt över vad tjejerna har 
presterat, men inte förvånad. 

Av drygt 300 unga rytta-
re var det tio som lyckades ta 
sig till lördagens final i Gö-
teborg. Att Ale-Jennylunds 
Ridklubb skulle få två tjejer 
på prispallen är smått osan-
nolikt med tanke på hur hård 
konkurrensen är.

– Det är det största jag har 
varit med om, en upplevel-
se som slår ut allting annat, 
säger Elin som redan har satt 
upp ett nytt drömmål.

– Det är att få rida på SM. 
Jag vill nå så långt man bara 
kan inom hästhoppningen.

Hängiven
Klubbkompisen Ninni Lilja, 
som placerade sig på en he-
drande bronsplats, är lika 
hängiven sin ridning som 
Elin.

– Jag har ridit ända sedan 
jag började gå ordentligt. Min 
mormor har eget stall och 
min mamma har alltid varit 
intresserad av ridsport. I två 
och ett halvt år har jag ridit 

på Shelly 3, men nu börjar det 
bli dags att övergå till D-pon-
ny. Framgången i Scandina-
vium kan ses som en perfekt 
slutpunkt för mig i C-klassen, 
säger Ninni.

Ett par timmar varje dag 
ägnar Elin och Ninni sina 

fyrbenta vänner. Lön för allt 
slit var när de fick ta emot 
publikens hyllningar i Scan-
dinavium.

– Helt fantastiskt, säger 
tjejerna innan de hoppar upp 
på hästryggen för ännu ett 
träningspass.

– Elin och Ninni i topp på GP Ponnyn
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Bragdartad insats! Elin Wessberg/Bin Light (t h) vann och Ninni Lilja/Shelly 3 blev trea när GP Ponnyn avgjordes inför ett fullsatt Scandinavium förra helgen. Båda tävlar för Ale-Jen-
nylunds Ridklubb.

Elin Wessberg och 10-åriga ponnyn Bin Light tog publiken i Scandinavium med storm när de 
lyckades vinna den prestigeladdade stilhoppningen i GP Ponnyn.

ELIN WESSBERG
Ålder: 13 år.
Bor: Nödinge.
Skola: Ahlafors Fria Skola.
Ponny: Bin Light, 10 år.

NINNI LILJA
Ålder: 14 år.
Bor: Skepplanda.
Skola: Aroseniusskolan.
Ponny: Shelly 3.


