
BOHUS. Ale-Jennylunds 
ridklubb har skördat 
nya framgångar.

I ponny-SM gick både 
Emmy Wessberg och 
Joy Wasserman till 
A-final.

En unik framgång för 
hästsporten i Ale. 

Hatten av och klackarna i 
taket. Emmy Wessberg, 11, 
och Joy Wasserman, 14, sva-
rade för en bragdliknan-
de prestation när de för två 
veckor sedan avancerade till 
A-final i ponny-SM i Ströms-
holm. Emmy tävlade i kate-
gori B och Joy i kategori C,  
det vill säga gruppen för lite 
större ponnys. Resultatet blev 
en finfin 17:e-plats för Emmy 
och Joy placerade sig som 
nummer 13.

– Det är min största fram-
gång hittills. Jag har en bra 
häst och vi känner varandra 
väldigt väl nu, berättar Joy 
och fortsätter:

– Jag var riktigt taggad och 
hade på känn att de svåra ba-
norna skulle passa oss.

Hoppar ständigt
Hon har hoppat regelbundet 
i fem år och det är inte ofta 
hon avstår från att rida.

– Nej, jag tror bara jag 
hade en vilodag i sommar. 
Det är underbart roligt, sär-
skilt att tävla, säger Joy.

Tur är det. I år har familjen 
Wasserman satsat hårt på att 
komma ut och lära sig spor-
ten. Joy har gjort mellan 130-
140 starter, vilket är tredjen 
mest i hela Sverige. Nästa mål 
är reda utstakat.

– Jag vill hoppa utomhus-
SM nästa år och vill väldigt 
gärna gå upp till kategori D. 
Det är de största ponnyhäs-
tarna och de får du hoppa tills 
du är 18 år, berättar Joy.

Elitlag
Förutom den egna karriä-
ren kommer hon nästa år att 
hoppa för Östadkulles elitlag 
som siktar mot lag-SM.

Ridsportskunniga perso-
ner hävdade att SM-banorna 
i Strömsholm var de svåras-
te någonsin. För att få delta 
i mästerskapet krävs att ha 
hoppat felfritt utan nedslag i  
tidigare kvaltävling.
En av de viktigaste orsakerna 
till tjejernas SM-framgång-
ar, förutom flitigt tränande, 
anses tränaren Claes Jans-
son vara.
– Han har betytt oerhört 
mycket. Claes är väldigt spe-

ciell och kör så kallad stor-
hästträning med oss trots att 
vi hoppar med ponny. Det 
gör att vi har en fördel när det 
blir lite högre hinder och svå-
rare banor, berättar Joy Was-
serman.
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*gäller inte på Åby & Lilla Bommen. Hisingen och Majorna gäller priset ett bronskort.
 Gäller endast nytecknande, erbjudandet kan inte kombineras med andra erbjudanden

SILVERKORT

Grupp - Styrke - Konditionsträning 
min 12 mån basavtal ord pris 379:- Prisgaranti. Du sparar 960:- per år.

Admin/expavg199:- tillkommer som en fast engångsavgift vid tecknande av autogiro, medl.avg 99:-tillkommer på alla medl.kort

299:-
12 månader kontant 3250:- ordpris 4548:- *

Köp ditt träningskort hos oss idag

m.lifeclub.se

Shake your body
Discon är tillbaka in i gruppträningssalarna nu i höst

Erbjudandet gäller tom 30/11-10
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LIFE är alltid först med det senaste inom gruppträning

NY GBG Lilla Bommen ,  031-51 49 00 (Lilla Bommen 5)

                           (Före detta Nordic Wellness)

Ale/Nol ,  0303-74 16 50(Folketshusvägen 1) 

Hisings Backa,  031-15 52 20 (Folkvisegatan 15)

GBG Centrum,  031-15 70 75  (Odinsgatan 6)  

Gårda,  031-15 15 52  (Norra Kustbanegatan 19)

Majorna, 031-42 11 10 (Karl Johansgatan 27) 

Storås,  031-331 10 90 (Storås Industrigatan 20) 

Kortedala,  031-48 99 50  (Dagjämningsgatan 1)  

Långedrag,  031-29 98 88 (Redegatan 1)

Lerum,  0302-516 15 (Göteborgsvägen 3)

Åbybadet,  031-86 47 00 (Idrottsvägen 7)

För dig som tecknar medlemskap 

under november månad får ett�
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                                      Värde 988:-

Emmy Wessberg och Joy Wasserman tillsammans med tränaren Claes Jansson, Ale Jennylunds Ridklubb.

HOPPLA HOPPLA

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Framgångar för Emmy och Joy i ponny-SMFramgångar för Emmy och Joy i ponny-SM

FAKTA SM-HJÄLTAR

EMMY WESSBERG
Ålder: 11.
Bor: Nödinge.
Skola: Ahlafors Fria skola
Ponny: Cassidy 14 år
Klubb: Ale Jennylund Ridklubb

JOY WASSERMAN
Ålder: 14.
Bor: Ölanda.
Skola: Fredkullaskolan Kungälv
Ponny: Frans Jäger 16 år
Klubb: Ale Jennylund Ridklubb

– Ale-Jennylunds RK hade två hoppare i A-finalhoppare i A-final


