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Ale gymnasium Teatern

Torsdag 17 mars kl 19.00
Biljetter från 24 februari på Ale bibliotek, 

Nödinge samt på www.riksteatern.se
Biljettpris: 180 kronor, scenpass-rabatt 40 kr, 

ungdom: 100 kr.
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En berättelse om lidande, uppoffring, hat, förlåtelse och 
kärlek.  Pjäs efter Sofi  Oksanens prisbelönta bok.
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AV SOFI OKSANENUTRENSNING

Bli medlem och 

få rabatt på 

föreställningarna! Läs mer och boka på stenaline.se eller 031-704 00 00. 
Bokningsavgift tillkommer vid personlig service.

Nu presenterar vi massor av nyheter ombord på 
Stena Danica, måndag till fredag med avgång 09.00. 
Varje dag har sitt tema och vi lockar med allt från 
matlagning till salsadans och trädgårdstips. Dess-
utom har vi sänkt priset på dagsturen galet mycket 
(härlig havsutsikt ingår). Se hela nöjesprogrammet 
på stenaline.se/danmarkoverdagen. Välkommen 
Njutomlands!

Psst. Passa på att ta en snabb shoppingrunda i 
Frederikshavn. Nu är den svenska kronan starkare 
än på många år, så du får extra mycket för pengarna 
i Danmark.

* Gäller Stena Danica måndag–fredag i perioden    
  21/2–23/6 och 29/8–30/12.

G Ö T E B O R G  –  F R E D E R I K S H A V N

Aldrig tidigare 
har du fått så 

mycket för så lite!

ONSDAG: Fly vardagen till 
tonerna av ljuv musik. Känn 
rytmerna, njut av livemusik 
eller kasta loss i en dans 
– mitt på dagen! 

TORSDAG: Vidga dina vyer och bredda dina kunskaper. 
Följ med på en intressant dagstur fylld med aktiviteter 
som stillar kunskapstörsten.

FREDAG: En dag med fokus 
på mat och dryck. Prata med 
kockarna, lyssna på föreläsningar 
och få nya gastronomiska 
kunskaper. Nytt lägre prisDanmark över dagen
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TISDAG: Den här dagen står 
spelet i centrum! Prova lyckan 
i något av våra lotterier, eller 
utmana vännen i kort- och 
brädspel.

MÅNDAG: En resa i hälsans 
tecken. I butiken fi nns ett brett 
skönhetssortiment och du kan 
passa på att fråga våra experter 
om hälsa och välmående.

STARRKÄRR. En meri-
terande sjätteplats i 
en av Sveriges största 
hopptävlingar är bara 
början.

2012 ska Lydia 
Lindén, 15, rida in i 
Scandinavium

Ytterligare fyra år 
senare är olympiska 
spelen det självklara 
målet.

Gina Tricot Grand Prix i 
Borås är i prispengar räknat 
Sveriges största nationel-
la tävling. Lydia Lindén från 
Starrkärr och tävlandes för 
Lilla Edets ridklubb svarade 
för en imponerande insats, 
då hon placerade sig som 
nummer sex i 1,20-klassen. 
Med tanke på det meritera-
de startfältet med den ytters-
ta Sverigeeliten på plats och 
totalt 82 tävlande ekipage är 
prestationen värd all beund-
ran.

– Jag är jättenöjd, men det 
var lite synd att vi rev på första 
hindret i 1,30-klassen. Han 
verkade vara i fin form, säger 
Lydia Lindén när lokaltid-
ningen hälsar på veckan efter 
succén.

Han är Quite Caletto TH 
– en åttaårig valack med fina 
meriter och ägs av moster 
Ulrika Lindén – som Lydia 
bara ridit sedan november. 
Som bäst har han hoppat i 
1,40-klassen.

– Han är cool, lite busig, 
men väldigt tävlingsvillig. 
Han gillar inte att riva och det 
är en bra egenskap. Det här 
var vår tredje tävling tillsam-
mans så vi har en del kvar att 
lära. Caletto är den klart bästa 
hästen jag någonsin ridit, be-
rättar Lydia.

Att bli placerad i Borås 
Grand Prix-tävling har givit 

självförtroendet en kraf-
tig puff framåt. Lydia pratar 
nu gärna om framtiden. I 
sommar väntar debut i Fal-
sterbos prestigefyllda hopp-
tävling och nästa år hoppas 
hon ha kvalificerat sig för 
Scandinavium Horse Show 
och….

– 2016 skulle det vara kul 
att få hoppa för Sverige i OS.

Två elitlag
Nu handlar det mesta däre-
mot om att representera Lilla 
Edets ridklubb. I år ska Lydia 
tävla för klubbens båda elitlag 
för ponny och storhäst.

– Vi har kommit tvåa och 
trea med vårt elitlag för stor-
häst de senaste säsongerna. I 
år vore det inte mer än rätt 
om vi vann, spekulerar Lydia.

Framgångarna i sadeln är 
inte gratis. Det kostar både 
pengar, kraft, tid och energi. 

Lydia rider varje dag och 
tränar tre gånger i veckan. I 
somras var Albert Voorn, en 
gång OS-silvermedaljör, gäst-
tränare hemma i Starrkärr. 
Denna clinic lockade ryttare 
från hela Sverige.

– Albert är en fantastisk 
instruktör och det är en stor 
ära att vi lyckats få hit honom. 
Hans engagemang ger tjejer-
na otroligt mycket, berättar 
mamma Maria Lindén.

Albert Voorn är imponerad 
av Lydia. Hennes förmåga att 
snabbt ta in instruktioner och 
ta lärdom av sina erfarenheter 
gör att hon går en spännande 
framtid till mötes.

– Albert menar att hon kan 
gå hur långt som helst. Det 
är upp till Lydia, säger Maria 
Lindén men påminner också 
om att det krävs mycket av 
många för att lyckas i ridspor-
ten.

– Det är dyrt och starka 
sponsorer är ett måste för att 
ha råd att tävla på högsta nivå. 
Vi är många som måste hjälpa 
till för att skapa rätt förutsätt-
ningar.

Lydia siktar högt. Fal-
sterbo, Scandinavium Horse 
Show och OS är ingen blyg-
sam målsättning. Det är en 
satsning som heter duga.

– Jag går på Ahlafors Fria 
skola och de har visat stor 
förståelse för vad jag gör. Till 
hösten börjar jag i Ale gym-
nasium, att ha nära hem till 
hästarna är ett måste, säger 
Lydia.

Det lär bli fler reportage 
om Starrkärrs Baryard…

Lydia siktar mot OS

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Lydia Lindén placerade sig på sjätte plats i Gina Tricot Grand Prix i Borås som är en av Sve-
riges största hopptävlingar sett till prispengar, men Starrkärrs dotter har siktet inställt på 

Framgångar i Gina Tricot Borås Grand Prix lovar mer


