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Sandra och Anna fick ta emot 
stipendiet på 8 000 kronor i 
samband med Värmlandsi-
drottens årsstämma i Skog-
hall.

Stipendiet får Kronan för 

sitt arbete med Fotbollskul 
i Kronans regi.

– Det var en driftig kvin-
na, Berit Damperud, som 
började i liten skala 2011 och 
efter det har jag haft tanken 
att få liv i det igen, berättar 
Anna.

Sagt och gjort. 2016 drog 
man igång.

–  Vi satte oss ned och 
började planera. Vi hade 
fem barn som vi visste 

skulle komma, så vi hade en 
grupp, och så fick vi se vart 
det ledde.

Till rena rama succén vi-
sade det sig med 60 barn på 
planen.

– Det var både hedersamt 
och chockerande. När an-
mälningarna började trilla in 
förstod vi att vi var tvingade 
att få tag i fler ledare – och 
alla vi frågade tackade ja. Det 
är många som har ställt upp 

på många sätt, annars hade 
det inte gått.

– Första året var lite rörigt 
men sedan har vi format om 
det efterhand.

När man började så omfat-
tade Fotbollskul barn födda 
2009–2011. I år sträcker det 
sig ner till barn födda 2013.

– Vi var ute med lappar i 
Mangskog, Brunskog, Vike-
ne och Edane och det spred 
sig snabbt. (Arvika Nyheter)

FOTBOLL. Årets ungdomsledare

Prisade för Fotbollskul
Anna Holmgren och San-
dra Wattle i Kronan från 
Edane har blivit utsedda 
till Årets ungdomsledare 
av Stiftelsen värmländsk 
idrott.

Anna Holmgren och Sandra Wattle har fått utmärkelsen 
Årets ungdomsledare av Stiftelsen värmländsk idrott. 
 FOTO: PRIVAT 

Solens strålar värmde på 
utsidan och inne i hallen 
var det bäddat för en riktigt 
trevlig tillställning. Årets 
upplaga av Vårhoppet, som 
anordnas på Karlstads rid-
klubb blev lyckad och i klas-
sen för ponnys innebar det 
tävlingsdebut för ett antal 
förväntansfulla ryttare.

– Det var en fantastisk 
tävling och alla var jätte-
duktiga. Några av ryttarna 
gjorde sin första riktiga täv-
ling och jag är imponerad 
över hur de skötte sig, säger 
Karlstads ridklubbs tränare 
Anna Bengtnér.

Nervöst på läktaren
Att det var första gången 
för ett antal ryttare var ing-
enting som märktes i hopp-
ningen. Samtliga deltagare 
tog sig igenom den luriga 
banan på ett strålande sätt 
utan att på något sätt visa 
nervositet. Värre var det på 
läktaren, där föräldrar för 
första gången fick se sina 
barn i tävlingssammanhang.

– Föräldrarna skötte sig 
jättebra och hejade på tje-
jerna på ett bra sätt, säger 
Bengtnér.

Vissa av tjejerna anlände 
till tävlingen med egen pon-
ny, men många red även 
på en så kallad ”ridskol-
eponny”, vilket innebär en 
ponny från den egna klub-
ben. Bengtnér var stolt över 
hur både ryttare och ponnys 
skötte sig.

– Två av tjejerna i vårt lag 

red på ridskoleponny och 
skötte det hur bra som helst. 
Det blir lite andra förutsätt-
ningar när många andra red 
på sina egna hästar, men det 
var inget man märkte av i 
dag. Både ryttare och pon-
nys var jätteduktiga.

Sörmon segrade 
Ponnytävlingen delades 
upp i tre individuella klas-
ser, men alla ryttare tävlade 
samtidigt för sitt egna lag. 
Sörmons ridklubb plockade 
hem den totala segern i 
tävlingen, följt av Karlstad 
på en andraplats, Hagfors 
Uddeholm på en tredjeplats 
och Eda på en fjärdeplats. 

I de individuella klasserna 
vann Frida Andersson från 
Sörmon klassen D-ponny, 
Tess Lundaby från Eda tog 

hem segern i C-ponny och 
Thea Nilsson från Sörmon 
vann B-ponny klassen. 

Vid tävlingens slut var 

det många glada miner, och 
lyckliga tävlande samlades 
utanför hallen i vårsolen. 
Redan nu kan de börja ladda 

om för nästa tävlingstillfäl-
le, som är i Sunne den 12 maj.

Oliver Marshall

Här syns Thea Nillson, vinnare i B-klassen.

Sörmons ridklubb gick segrande ur lagtävlingen. FOTO: OLIVER MARSHALL

Vårhoppet bjöd på många luriga hinder för de tävlande.

På Karlstads ridklubb var 
det fullt pådrag under 
helgen när Vårhoppet 
arrangerades. Under 
lördagen var det fokus på 
ponnyhoppning, där ett 
flertal av ryttarna gjorde 
sin första tävling.

RIDSPORT. ”Det var en fantastisk tävling”

Hästfest på Vårhoppet

UNG SPORT


