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ÖLANDA. Det går bra 
för hoppryttarinnan 
Joy Wasserman, 16 
från Ölanda. 

Efter några snöpliga 
misstag på SM i Stock-
holm fick hon revansch 
förra helgen i Grand 
Prix i Fredensborg, 
Danmark där hon kom 
tvåa.
16-åriga Joy Wasserman, 
som tränar för hopptränaren 
Claes Jansson på Ale Jen-
nylunds ridklubb, fortsätter 
att skörda framgångar.

Förra söndagen hoppa-
de hon hem silvret i Grand 
Prix i konkurrens med hela 
den svenska och danska pon-
nyeliten. 

Efter kvalomgångar på fre-
dagen och lördagen var hon 
felfri i finalomgången i både 
grundomgången och om-
hoppningen, men blev slagen 
av vinnaren med endast fem 
tiondelar. 

Hon tävlade i både med-
elsvår och svår hoppning där 
hinderhöjden uppgår till 130 
cm respektive 135 cm. 

Inomhus-SM
Framgångarna i Danmark 
blev en skön revansch efter 
SM i Stockholm i augusti som 
tyvärr blev medaljlöst för Ale-
ryttarinnan, där bland annat 
en vattengrav ställde till det 

för ekipaget. Besvikelsen till 
trots var hon ändå nöjd med 
resultatet, inte minst med 
tanke på att hon debuterade 
i den svåraste klassen.

Första helgen i november 
väntar inomhus-SM i Borås 
och till Joy Wassermans 
lättnad kommer det inte att 
finnas några vattengravar på 
den banan.

BACKAMO. Årets kallblods-
utställning under Bondens 
och skogens dagar på 
Backamo lockade 33 välput-
sade hästar; föl, unghästar, 
ston, valacker och godkända 
avelshingstar av fem olika 
kallblodsraser.

Solen strålade med ovan-
lig sommarvärme och bilkö-
erna till utställningsplatsen 
ringlade långa så det var 
klokt att vara ute i god tid. 

Prick klockan 10 drog 
domaren Elisabeth Ljung-
storp och ringsekretera-
ren Irene Willhed igång 
bedömningen. Kjell Olsson 
var speaker och hade mycket 
att berätta om de olika 
raserna och de deltagande 
hästarnas anor, till glädje för 
publiken.

I varje åldersklass utsågs 
en klassvinnare av respek-
tive ras. Därefter utsågs 
den bästa individen i varje 

ras och dessa fem individer 
gjorde slutligen upp om 
titeln Best in show.

Lyckligast blev Malin 
Aronsson från Orust med 
sin nordsvenska brukshäst, 
nioårige valacken Mirox 
som fick det vackra Best in 
show-bandet fäst runt sin 
blankputsade hals. På andra 
plats sattes ardennerhingsten 
Thure, fem år, från Ström-
stad, trea blev det tvååriga 
fjordstoet Wilma Mi, Gräs-
torp, fyra shirestoet Bråna´s 
Jade, nio år från Mellerud 
och slutligen, på femte plats, 
placerade sig tinkerhingsten 
Lucius GSIII 14, fem år, från 
Istorp.

Westernföreningen 
Bohus Ropers underhöll i 
pausen med att bland annat 
visa upp hur man fångar en 
stålkalv med lasso.

❐❐❐

Vinnare i kallblodsutställningen på Backamo blev nordsvens-
ken Mirox, 43 poäng. Här med ägaren Malin Aronsson från 
Orust.         Foto: Anne Hummel

ALAFORS. Ahlafors IF 
lät inte Velebit krypa 
närmare.

Mötet dem emellan 
slutade oavgjort (1-1).

Moha Abdulrazek 
målade för gulsvart.
Det blev som väntat en jämn 
match mellan jagande Velebit 
och Ahlafors IF. Gästernas 
poängjakt blev inte mindre 
desperat efter att Moha 
Abdulrazek avslutat fint fram-
spelad av Ali El-refaei fem 
minuter före paussignalen. 
Nämnde Ali hade också ett 
gyllene tillfälle att sätta tvåan, 
men missade.

– Det var synd att vi inte 
fick in en boll till, då tror 
jag Velebit hade fått det rik-
tigt tungt. Nu fick de istället 
in en tidig kvittering i andra 
halvlek och detta gav dem 
massor av energi, så det var 
väl inte mycket att säga om 
att matchen slutade oavgjort, 
sa AIF-tränaren Lars-Gunnar 
Hermansson.

Hemmalaget kom till spel 
utan spelmotorn och årets 
bäste spelare, Johan Elving, 
som avstängd fick se matchen 
från sidan.

– Rasmus och Anders 
delade på ansvaret jämte 
Shkar Nawsad som har växt 
till en jätte på vårt mittfält. 
Jättekul när unga killar tar för 
sig Shkar gör, lovorade L-G 
Hermansson.

Ahlafors gör en stark höst 
och har bara en förlust sedan 
uppehållet. Poängen inne-
bar samtidigt att AIF tog en 
placering i serien och är nu 
femma.

– Vi tänker köra ända in i 
kaklet. En bra avslutning är 
något du tar med dig in under 
vintersäsongen och blir ett 
bra avstamp inför nästa år, 
menade Hermansson.

Nästa säsong jubilerar 
Ahlafors IF och firar 100 år 
som förening. Då gäller det 
att vara rustad.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Oavgjort på Sjövallen

Inställning. Anders Lundsten och Ahlafors IF vek inte ner Inställning. Anders Lundsten och Ahlafors IF vek inte ner 
sig hemma mot ett poängjagande Velebit. Lagen fick nöja sig hemma mot ett poängjagande Velebit. Lagen fick nöja 
sig med en poäng vardera.sig med en poäng vardera.

Silver för Aleryttarinna
– Joy Wasserman briljerade 
på Grand Prix

Fullt fokus. 16-åriga Joy 
Wasserman knep silvret i 
Grand Prix i Fredensborg, 
Danmark på ponnyn Tulla-
more Dew.
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