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CYKEL. Skoghall CK Hammarö arrangerade stortävling: ”Alla medlemmar i klubben har ställt upp fantastiskt bra”

Nordiska mästerskapen  
avgjordes i Värmland

Nordiska mästerskapen för 
mastercyklister, även kallat 
Nordic cycling champion-
ship masters road, trampa-
des 2021 i Värmland på en 
bana med start och mål på 
Frykstahöjden i Kil.

Det var Skoghall CK Ham-
marö tillsammans med 
Svenska cykelförbundet 
som under helgen som gick 
arrangerade stortävlingen 
där lördagen bjöd på ett tem-
polopp på 23 km och på sön-
dagen kördes linjelopp som 
sträckte sig från 64 km till 
128 km beroende på klass.

Siv-Inger Rådström som 
är ordförande i Skoghall CK 

Hammarö berättar att det i 
årets tävling blev cirka 280 
starter där cyklister från 30 
år till 80+ tävlade.

– Allt har gått väldigt väl-
digt bra. Kommissarier och 
polis som var på plats under 
tävlingen var också väldigt 
nöjda. Det blev en jättebra 
helg även om vädret ibland 
kunde ha varit lite bättre, 
säger Rådström och berät-
tar mer om nordiska mäs-
terskapen:

– NM går runt mellan 
Sverige, Norge, Danmark 
och Finland som arrangerar 
tävlingen var fjärde år och vi 
arrangerade även NM 2016 
i Sunne och sedan när det 
nu blev Sveriges tur igen 
fick vi förfrågan av Svenska  
cykelförbundet eftersom de 
tyckte att vi hade gjort det 
så bra senast. Men förra året 
blev det inget på grund av 
pandemin så i år ställde vi 
frågan till cykelförbundet 
om vi fick möjligheten att 
köra det nu 2021.

– Coronapandemin ställde 
till det lite även i år med tan-
ke på att vi annars kunde ha 
haft betydligt fler cyklister 
från Norge men det är inget 
vi kan påverka och det blev 
ganska många starter ändå. 
Det här blev en lyckad helg 
och sedan 2020 är den här 
tävlingen utökad med Est-
land, Lettland, Litauen och 
Island och vi hade cyklister 
med från Estland i år.

En lyckad stortävling av 
arrangörsklubben Skoghall 
CK Hammarö.

– Tävlingsledaren Krister 
Lergård är rutinerad och 
erfaren och vi har haft en  
jättebra uppbackning från 
alla medlemmar i klubben 
som har ställt upp fantas-
tiskt bra och utan våra med-
lemmar klarar vi oss inte för 
det krävs många personer 
att arrangera NM.

En av alla tävlande var 
värmlänningen Stefan 
Schützer från Skoghall CK 
Hammarö. Han körde båda 
loppen i klassen herrar 50 
och det blev en tredjeplats i 
tempo och i linjeloppet sluta-
de han fyra. 2017 vann Schüt-
zer tempoloppet i Danmark.

– Det här är ändå ett inter-
nationellt mästerskap så det 
är stort och i år gick jag fram-
för allt för seger i linjeloppet. 
I tempoloppet insåg jag att 
det var svårare för det blir en 
helt annan grej när man en-
bart cyklar mot klockan och 

det finns specialister på just 
tempocyklning, säger Stefan 
Schützer som hade en jobbig 
avslutning i linjeloppet:

– Jag är nöjd även om en 
fjärdeplats inte är så kul. 
Det blev en spurt på slutet 
i linjeloppet och det var nog 
många med mig som hade 
kramp. Så kanske hade jag 
kunnat klättra högre om inte 
krampen hade slagit till. Det 
var en krävande bana med 
en tuff avslutning.

Anton Edman

Årets nordiska mäster-
skap för mastercyklister 
avgjordes i Värmland och 
det var Skoghall CK Ham-
marö som arrangerade 
stortävlingen.

– Det blev en jättebra 
helg, säger Siv-Inger Råd-
ström som är ordförande 
i Skoghall CK Hammarö.

Stefan Schützer (i vit tröja) från Skoghall CK Hammarö 
under söndagens linjelopp där han slutade fyra i H50-klas-
sen. FOTO: JOACHIM LAGERCRANTZ

För Stefan Schützer i H50-klassen var linjeloppet tre varv på 
totalt 96 km. 

29 juli till 1 augusti var det 
dags igen för Solstahoppet 
när Karlstad ridklubb för 
tolfte gången arrangerade 
den populära hopptävlingen 
för ponny och häst.

Eva Mossberg som är  
sekretariatansvarig på Sol-
stahoppet berättar att den 
här gången var det över 
200 ryttare och hästar som  
genomförde cirka 500 star-
ter i 19 olika klasser under 
tävlingens fyra dagar.

– Den tolfte upplagan har 
känts utmärkt. Nu är vi på 

gång tillbaka igen efter pan-
demirestriktionerna. Det 
enda som inte är som van-
ligt är att vi i år inte kunde 
ha någon extra publik på 
tävlingen utan det har bara 

varit deltagare och funktio-
närer på plats, säger Moss-
berg och fortsätter:

– De flesta ryttarna var i 
år från Värmland och gan-
ska många var från Örebro-

distriktet, men vi hade även 
ryttare från andra delar av 
landet. Allt har flutit på  
väldigt bra enligt plan och vi 
är mycket nöjda.
Solstahoppet 2021 inne-

höll många fina värmländ-
ska prestationer och bland  
annat fick vi se Alva Lööf 
från Carlstad sportriders 
vinna den högsta ponny-
klassen 0.75-1.05 meter 

lätt B+5 cm i kategori B på  
ponnyn Sarken Winnie.

I samma klass i kategori C 
blev det hemmaseger genom 
Karlstad ridklubbs Ida Kvist 
på ponnyn Hallebäcks Hedda 
och Havanna Sundelin från 
Equality riders på Hammarö 
blev tvåa på ponnyn Coif-
feur. I kategori D tog Engla 
Lööf från Carlstad sportri-
ders hem andraplatsen på 
ponnyn Holmtebo Ladybird.

I ridhästklassen med höjd 
1,25 meter blev det starka 
resultat från de rutinerade 
ryttarna Amanda Numme-
lin från Sunne ryttarfören-
ing och Malin Wikström från 
Arvika ridklubb. Nummelin 
slutade tvåa med hästen 
Orion och Wikström blev 
trea med Thelma.

Anton Edman

RIDSPORT. Karlstad ridklubb genomförde Solstahoppet för tolfte gången

”Vi är mycket nöjda”
Helgen som gick arrang-
erade Karlstad ridklubb 
den tolfte upplagan av 
Solstahoppet.

– Allt har flutit på väl-
digt bra enligt plan, säger 
Eva Mossberg som är 
sekretariatansvarig.

Karlstad ridklubbs Ida Kvist med ponnyn Hallebäcks Hedda. 

 FOTO: NILS LIDÉN

Alva Lööf från Carlstad sportriders på ponnyn Sarken Winnie.
 

H40 och H45-klassen trampade 128 km på söndagen.


