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Solstahoppet har funnits 
i 9-10 år och är en populär 
tävling som lockar ryttare 
från hela Sverige och några 
tävlande från Norge. Täv-
lingen började i torsdags och 
avslutas på söndag. Vad det 
är som gör Solstahoppet så 
populärt menar tävlingsle-
dare Paula Åhs är:

– Vi fångar in både de som 
rider på en lägre nivå och en 
hög nivå, det går att tävla 
med de minsta ponnyerna 
till storhäst på 1,25, det är ett 
väldigt stort spann vi fångar 
in. Det är inte så många an-
dra tävlingar i Värmland 
som har både ponny och 
storhäst blandat. 

Det är många ponnyryt-
tare som har förberett sig 
länge inför tävlingen. 

– Det kommer hela famil-
jer och hjälper till, vissa har 

med sig flera hästar. Det är 
sommarens stora händelse, 
sedan har vi sett att det möts 
upp flera släktingar för att 
komma och kolla i helgen. 
Det är väldigt stort för de 
yngre. Det är en väldigt stor 
gemenskap på en sådan täv-
ling, man hjälper varandra 
och alla hejar på alla. 

För hemmaklubben KRK 
är det goda chanser till med-
aljer. 

– Det ser väldigt bra ut, vi 
har både många små ekipage 
och stora ekipage. Det kan 
bli riktigt bra. 

Veckans tävling bjuder på 
ett väldigt varmt och soligt 
väder, något man kan tro är 
jobbigt för hästarna men så 
är inte fallet. 

– Det är faktiskt ryttarna 
som är svårare att hålla koll 
på, för de är så noggranna 

med sina hästar  och så glöm-
mer de bort att de också be-
höver dricka vatten och vara 
i skuggan. För hästarnas del 
är det ingen fara då de kan gå 
in i stallet som är kyligt, se-
dan har vi också bra domare 
som är bra att påminna om 
att vattna hästarna. 

Vinnare av den näst mins-
ta klassen för ponny var Ma-
thilda Svärdh med ponnyn 
Vita Questor från Karlstad 
Ridklubb. 

– Det gick jättebra! Questor 
har alltid varit lite svår, han 
har stannat lite vid hindren 
och så, men nu när vi har 
gått ner på lägre nivå har 
han verkligen hittat sin grej. 
Det är jätteroligt att vara här  
och tävla på hemmaplan och 
det märks på Questor att han 
trivs här också, berättar hon.

Hela lördagen är ägnad till 
minne av Peo Håård, en av 
dem som var med från bör-
jan av Solstahoppet. Peo, 
som avled i cancer, var ban-
byggare i alla år.

En del av intäkterna från 
helgen kommer att gå till 
Cancerfonden. 

– Det är tack vare honom 
vi kunde dra i gång det från 
första början, säger Paula. 

Ida Tiverman
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HOPP I HETTA. Fyra fartfyllda da-
gar i stekande sommarvärme. Så har 
veckan sett ut för Karlstad Ridklubb 
som håller i den årliga tävlingen Sol-
stahoppet. Det är allt från små pon-
nys till stora hästar med förväntans-
fulla ryttare som tävlar. I år är det 370 
starter i tävlingen.

Populärt Solstahopp 
i stekande värme 

Engla Kyrk på hästen Withney van de Zoonehove från Sunne 
ryttarförening.

Vinnare för B-klassen Mathilda Svärdh med ponnyn Vita 
Questor.

Värmlänningarna har gjort 
sin kanske bästa silly sea-

son någonsin och plockat 
in drösvis med meriterade 
spelare. Adam Colling är 
tillbaka från äventyret i 
Falun, Anton Vestlund 
hämtades hem från Mull-
sjö, Marcus Pontusson har 
plockats in från Örebro och 
Fagerhults Johan Uhlin har 
skrivit på. Dessutom har 
man värvat Craftstaden-
duon Victor Sjöstedt och 
Tor Bornedal Samils i stark 

konkurrens från flera SSL-
klubbar. 

Flera  juni orspelare  
har även flyttats upp i a-
laget. 

– Det går inte att säga an-
nat än att laget ser riktigt 
starkt ut. Vi har en bra ba-
lans mellan unga, fartfyllda 
spelare och äldre, merite-
rade spetsspelare, säger 
Hovivuori. 

Sedan träningen drog 

igång har finländaren börjat 
nöta in det nya spelsystemet 
som KIBF ska spela i år. Han 
kallar det för en aggressiv 
hybrid. 

– Det är ett helt nytt sys-
tem som ingen riktigt har 
använt sig av i Sverige än. 
Det har en del finska influ-
enser. Rent spelmässigt är 
det svårt att säga så mycket 
efter bara en vecka, men jag 
är väldigt imponerad av våra 

yngre spelare som har plock-
ats upp. 

Vass kedja
Förstakedjan från säsongen 
i SSL 2016-17 är nu återför-
enad i Karlstad. Bröderna 
Tom- och Adam Colling till-
sammans med Anton Vest-
lund gjorde 147 poäng den 
säsongen. Nu ser det ut som 
att trion får chansen ihop 
igen. 

– Ja, det har sett intressant 
ut på träning i alla fall. Men 
som sagt, det är tidigt ännu, 
och vi får se vad som händer 
längre fram. 

Karlstad inleder sin all-
svenska säsong den 28 sep-
tember hemma mot Åstorp/
Kvidinge.  

 Erik Dahlén

INNEBANDY. Nöjd med det han har sett av nya truppen

Tränare Hovivuori imponerad
Karlstad IBF drog i veck-
an i gång och tränade 
igen. De flesta nyför-
värven är på plats, och 
tränare Niklas Hovivuori 
är nöjd med det han har 
sett hittills. 

– Vi har en fantastisk 
trupp i år, och det har 
sett bra ut än så länge. 

Det är visserligen ett tag kvar tills dess att innebandysäsongen startar. Men en sak kan 
man slå fast redan nu – det är dags att Karlstads herrar gör damerna sällskap i SSL. 

Alla byggstenar finns på plats och allt annat än en strid i den absoluta toppen 
måste ses som ett misslyckande. 

Det är bara att läsa namnen i texten nedan för att förstå att det här kommer att 
bli ett svårslaget gäng. 

Får tränaren Niklas Hovivuori utdelning på sin taktiska plan lär Karlstad IBF snart 
ha två seniorlag i innebandyns finrum.
Markus Strömberg, sportreporter

Spännande lagbygge i KIBF
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VÄRMLANDSHOPP. 
Elin Kjell på hästen Rugholms 
Asta från Wäse Ryttarklubb.  
 FOTO: TOMMY ANDERSSON

ISHOCKEY.  Jacob Lundegård, som de senaste säsongerna 
spelat i BIK Karlskoga, är klar för Tingsryd.

Tingsryd berättar om nyförvärvet på sin hemsida. 
– Jacob har gjort en riktigt stabil säsong med bäst 

plus-minus i sitt lag. Han har växt ut till en riktigt bra 
allsvensk back med stor potential, har haft en mer defensiv 
inriktning sista säsongerna men har också en stor uppsida 
offensivt, skriver Magnus Bogren, som är sportchef och 
huvudtränare i a-laget, på hemsidan.

BIK-back till Tingsryd
ISHOCKEY.  Andreas Johansson blir 
chefsscout i ryska Avangard Omsk.

Förra säsongen var Andreas 
Johansson tränare i Färjestads J20-
lag, och nu står det alltså klart att 
han lämnar tränarrollen för att bli 
chefsscout. - Klubben kontaktade 
mig för ett par månader sedan och 
efter det har det vuxit fram. Sedan 

åkte jag över och träffade dem och 
så kom vi överens igår eftermid-
dag. Skithäftigt, säger Johansson till 
Hockeynews. 

I den ryska storklubben kommer 
Johanssons uppdrag bland annat 
bestå av att scouta spelare från både 
Europa som Nordamerika.

Någon flytt till Ryssland blir det 

inte, med tanke på att Europa kom-
mer att vara ett av hans huvudom-
råden. 

–  Jag kommer ha basen kvar i 
Sverige, men sen om det blir i Stock-
holm eller Karlstad vet jag inte. Jag 
kommer att se väldigt mycket SHL 
så klart, säger han vidare till Hockey-
news.

Här är Andreas Johanssons nya jobb

Janne Andersson föreläser i Karlstad
FOTBOLL. I samband med 
Karlstad BK:s match mot 
Team TG den 11 augusti, 
kommer Janne Andersson 
till Karlstad för att föreläsa.

Karlstad BK meddelar 
att förbundskapten Janne 
Andersson kommer att hålla 
ett föredrag i samband med 
matchen, och möjligheten 
finns för allmänheten att ta 
del av Jannes tankar. Platsen 
för det hela är Tingvalla IP. 

Janne Andersson tog över 
som förbundskapten för det 
svenska herrlandslaget efter 
Erik Hamrén för tre år sedan. 

Janne Andersson föreläser i Karlstad.  
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SPORT I KORTHET.

Blixt jagar fin placering i Reno
GOLF. Den första rundan av 
PGA-tourtävlingen i Reno, 
USA, avbröts på grund av 
ett åskoväder. 

Jonas Blixt och det övriga 
fältet kunde dock senare 
slutföra rundan och freda-
gens varv fortlöpte utan 
några bekymmer. 

Tävlingen har ett poäng-
system där bland annat 
birdies ger 2 poäng, eagles 
5 poäng och albatross 8 po-
äng. Blixt har efter två varv 
samlat ihop elva poäng, ett 
resultat som med god mar-
ginal räcker för fortsatt spel 

i helgen och placerar honom 
precis innanför topp-30. 

Upp till den absoluta 
täten är det dock en bit. 

Ledande amerikanen Tom 
Hoge har 21 poäng och har 
därmed en fin sits inför 
lördagens runda. 

Jonas Blixt. FOTO: BOB BOOTH


