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SÅLANDA. Det var sista 
chansen att som junior 
knipa ett guld.

Hon tog den!
När SM för islands-

hästar avgjordes i 
Norrköping var det 
ingen av konkurrenter-
na som kunde matcha 
Martina Andreasson 
och hennes Hekla i ka-
tegorin fl ygande pass.

Martina Andreasson, 21 år 
från Sålanda, tävlade med 
två hästar på SM för Islands-
hästar young rider. Förutom 
ett guld i flygande pass, på 
hennes egen Hekla, lyckades 
Sålandatjejen också knipa ett 
brons i femgång.

– Då red jag min syster 
Mikaelas häst – Dimma. Jag 
har ridit henne flera gånger 
tidigare och siktet var inställt 
på topp fem. Att det slutligen 
blev ett brons är jag oerhört 
nöjd med, förklarar Martina 
Andreasson.

Det var mamma och sto-
rasyster Mikaela som fick 
Martina att börja intressera 
sig för ridning i allmänhet 
och islandshästar i synner-
het.

– Första gången som jag 
följde med till stallet och 
beslutade mig för att rida 
var jag sex år. Min första 
häst fick jag två år senare och 
därefter har intresset vuxit 
sig allt starkare. Jag gillar 
att träna unghästar och se 
deras utveckling, men minst 
lika roligt är själva tävlings-
momentet. Jag kan inte säga 
något annat än att jag är en 
tävlingsmänniska.

Vid de senaste SM-täv-
lingarna för två år sedan fick 
Martina Andreasson nöja sig 
med ett brons i femgång. Nu 
kom emellertid fullträffen 
i flygande pass, en disciplin 
där det handlar om snabbhet.

– Man rider passgång 100 
meter, samma sträcka två 
gånger, berättar Martina.

Heklas explosivitet visade 
sig bli avgörande och ingen 
av konkurrenterna kunde 
matcha sluttiden.

– Det känns naturligtvis 
fantastiskt. Hekla är sex år 
gammal och jag fick henne 
när hon var ett halvår. Det 
har inte varit någon enkel 
resa ty hon är bångstyrig och 
en väldigt enveten tjej. För-
modligen är det också dessa 
egenskaper som gjort henne 

till en vinnare.
Nästa år får Martina 

Andreasson räkna med ännu 
tuffare konkurrens då hon 
kliver upp i seniorklassen. 

Vinterträningen med Hekla 
kommer att bli extremt 
viktig.

– Hon måste bli ännu lite 
snabbare och bättre om vi 
ska ha någon chans att mäta 
oss i eliten. Det kommer bli 
mycket kondition, styrka och 
lydnad under uppbyggnads-
träningen, förklarar Martina 
vars dröm är att någon gång 
få representera det svenska 
landslaget.

När Martina inte tränar, 
eller är i stallet och sköter 
om hästarna, så är det skolar-
bete som gäller. Hon läser till 
civilingenjör vid Chalmers 
tekniska högskola.

– Jag återupptar studierna 
i början av september. Det 
känns som om sommaren 
har gått alldeles för fort. När 
skolan kommer igång blir det 
inte mycket tid över till annat 
än pluggande och hästar, 
avslutar Martina Andreas-
son. GRATTIS!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Sålandatjejen Martina Andreasson på Hekla rider här den vinnande sträckan i fl ygande Sålandatjejen Martina Andreasson på Hekla rider här den vinnande sträckan i fl ygande 
pass på SM för islandshästar i Norrköping.pass på SM för islandshästar i Norrköping.

Martina Andreasson tillbringar nästan all sin lediga tid i 
stallet hemma i Sålanda. Här tillsammans med sin storasys-
ter Mikaelas häst Dimma, som hon vann ett SM-brons med i 
disciplinen femgång.

Martina Andreasson med guldmedaljen hängandes runt halsen.

– Martina Andreasson tog sista chansen

SM-guld till Sålanda


