Vi startar Alleby Mounted Games sammanställning
genom att återuppta annonsen från vecka 27 då
fyra från Alleby åkte till VM i Sydafrika för att tävla
för Sveriges seniorlag.
Inför Sydafrikaresan jobbade tjejerna hårt med att
få hjälp med kostnader då man får stå för alla
kostnader själva i denna sport som med många
andra bygger på det ideella arbete man behöver
ställa upp på.

Sydafrika 9-16 juli.
En fantastik resa där man fick en ponny utlottad och behövde då tävla med den häst man lottades till,
vilket i sig är svårt förutom det hårda motstånd finns,
man skall då producera på en ponny man aldrig ridit på innan, och inte vet vad hästen kan vara kapabel till.
När tävlingen väl kom igång efter en del träning och utflykter så tog man sig igenom grenarna
och kom till B-final där man placerade sig som tvåa.

Från vänster
Felicia, Johanna, Nathalie, Josefine, Olivia, Coach Ulf

VM individuellt i England 7-10 augusti
Sverige åkte till VM med 2 seniorer och 7 juniorer (en under 14), och i VM deltar ca 10 länder där Norden är väldigt
små i förhållande till de stora nationerna som England/Wales mm.
Efter en lång bilresa på uppemot 40 timmar var vi på plats och stallade in oss.
Väl på plats så välkomnade England oss med hårda vindar och regn, men det tog vi oss igenom utan bekymmer.
Följande representanter från Alleby deltog
Caroline Claesson (Sebastian), Amanda Bryngelsson (Goldy), Viktoria Holst (Wicky) och Ebba Ardbring (Albert).
Det var en hård kamp och mycket hårt motstånd i grundomgångarna som bestod av 3 heat på två dagar.
Resultatet efter dessa två dagar var underlag till vilken nivå av final man tog sig till.
Det är mycket som skall stämma med både hästar och ryttare, man får ta en sak åt gången och till slut kom även solen.
Caroline hoppade över finalrace
och sparade sig till EM
och coachade våra juniorer.
Resultat i VM:
Amanda 1-a i E-final
Viktoria 3-a i F-final
Ebba 7-a i D-final under 14

Juniortjejer från vänster: Nicole, Felicia, Amanda, Viktoria, Isabella

EM individuellt och lag i England 14-20 augusti

Viktoria på Wicky och Felicia på Top gink

Efter VM-veckan förflyttade vi oss vidare väster ut i England
och checkade in på EM, som i Mounted Games är en större tävling där man
”kvotar” in deltagare från alla länder.
Väl på EM så är tävlingen uppdelad i två delar, först tävlade 3st från Sverige
individuellt medan vårt senior- och juniorlag tränade sig i form för lagtävlingen.
Det var Johanna Thulin och Viktoria Holst från Alleby som tävlande individuellt
då dom stod som reserver för landslaget.
Johanna blev 2-a i H-finalen, Viktoria tog sig tillsammans
Juniorlaget: Alexandra, Amanda, Amanda, Ebba, Isabella (reserv ej på bild Nicole)
med skolkompisen till en G-final och blev själv 6-a.
När väl lagtävlingarna startade så ställde Alleby upp
med följande representanter i respektive lag.
Caroline Claesson, Olivia Pyk, Josefine Ericsson i senior,
och juniorlaget Ebba Ardbring, Amanda Bryngelsson.
Som ni ser så har många namn figurerat tidigare
och dom har nu fått på sig lite mer erfarenhet
och juniorlaget lyckade ta sig till en historisk
meriterande A-final där det blev total åttondeplats,
vårt seniorlag tog sig till B-final och blev där tvåa.

Nordiska mästerskapen individuellt Norge 8-10 september
Norge öppnade upp för tävling där ekipage från Sverige och Danmark var med och tävlade i Nordiska mästerskapen.
Vi var många som kom från Sverige och lyckades också vinna både senior- och juniorklassen.
Åter kom vi till en tävling och vädrets makter tyckte att vi skulle ha regn, men nu har vi vant oss och är vattentäta.
Tävlingsupplägget är densamma med tre grundomgångar och en slutlig finalplacering.
Våra juniorer från Alleby gjorde rejält bra ifrån sig och lärde sig mycket på denna resan och satte flera personliga rekord,
men dom fick också väldigt mycket hjälp av seniorerna som ställer upp som coacher på banan i både vårt och tort.

Resultat Senior:
Olivia B-final, 4-a
Johanna C-final, 2-a
Felicia E-final, 2-a
Resultat Junior:
Ebba A-final, 3:a
Viktoria B-final, 2-a
Linnéa B-final, 3-a
Madelene C-final, 3-a

Juniorerna på bild:
Viktoria Holst med Wicky, Ebba Ardbring med Albert, Madelene Holst med Oscar, Linnéa Bensby med Spike

KM i par 17 september
Sara Jillgart och Amanda Hogart

Klubbmästerskap i Alleby är alltid en kamp på högsta Sverigenivå.
Vi saknade några av våra seniorer, men däremot hade vi
extra många juniorer som många gjorde sin första tävling.
Paren lottas ihop (gärna en erfaren med en nybörjare) och det är
alltid lika kul att följa och se hur man löser uppgiften tillsammans
och hur de erfarna får ta med de nya till stor utveckling.
Efter två grundomgångar var det dags för finaler, men B-finalen
behövde skiljegren med 3 par, men efter skiljegrenen behövde
man göra en ny skiljegren för man hamnade på samma poäng igen.
Vinnare av Km blev Sara Jillgart och Amanda Hogart (inlånad joker)
men tätt därefter kom det ytterligare 7 par som hade haft en
lärorik och rolig dag tillsammans.
1 Sara Jillgart, Amanda Hogart
2 Linnéa Bensby, Oscar Löfdahl
3 Ebba Ardbring, Tova Geremyr
4 Hanna Nordin, Madelene Holst
5 Nicolina Helgesson, Louise Aleros
6 Felicia Ardbring, Thyra Olsson
7 Amanda Bryngelsson, Alma Hansson
8 Viktoria Holst, Lois James

Svenska mästerskap individuellt 23-24 september
En tuff och jämn tävling där många duktiga ekipage var på plats
och mycket hände både på och utanför banan.

Hanna som två veckor tidigare blev nordisk mästare vann nu
också seniorklassen och Isabella vann juniorklassen tätt följt av
våra ryttare från Alleby.
Tre grundomgångar och en final som skall genomföras på två
dagar (ni känner igen upplägget) gör att man är uppe tidigt och
fullt schema hela dagen. Vi får med ryttare från Alleby både i Aoch B-final i både senior- och juniorklassen och många gör
väldigt bra tävling utifrån sina tidigare resultat.
Våra tre Allebyjuniorer i A-finalen hade en klubbkamp med
Gunnersbys tre ryttare men Gunnersby drog det längsta stråt
denna gång, dock hade vi fler ryttare från Alleby i de andra
finalerna också och ett fantastiskt Allebyresultat.
Åter finner vi Caroline Claesson på banan, men som coach för
många av våra ryttare och landslag där hon gör fantastiskt jobb.
Allebys resultat:
Olivia Pyk (4), Johanna Thulin (5), Felicia Ardbring (8)
Ebba Ardbring (2), Viktoria Holst (5), Amanda Bryngelsson (6),
Linnéa Bensby (10), Alma Hansson (17)

Film ->

På bild från vänster
Olivia Pyk, Johanna Thulin, Hanna Kindholm

Svenska mästerskap par och Nordiska mästerskapet för par 30 sep – 1 oktober
Partävling där många från tidigare veckans individuella har letat upp en parkompis att tävla med. Denna tävling arrangerades av
Alleby och det tar mycket kraft då man skall ta hand om tävlingen och även prestera bra i själva tävlingen. Det börjar slita på hästar och
ryttare och flera kan inte ställa upp pga. skador mm. Men väl på plats så har paren genomfört fina tävlingar under dessa två dagarna.
Åter står Caroline från Alleby på vinnarplats och flera av hennes juniorer tog fina placeringar i juniortävlingen och Ebba var med sin
syster i äldsta klassen med fint resultat. Viktoria och Alma vann sin B-final och
Caroline på Sebastian & Hanna
Linnéa med Isa tog en tredjeplats i A-finalen. Caroline som tar stort ansvar med
coaching åt juniorerna genom alla tävlingar, tävlade också själv denna helg
Isa och Linnéa på Spike
och gick hela vägen och tog välförtjänt nya SM och NM titlar.
Finalerna blandades mellan
SM och NM så det blev
Ebba Med Indi & Albert
olika slutresultat beroende
på vilken man ställde upp i.
Allebytjejernas resultat i SM Par:
Caroline vinnare av både
Nordisk och Svenskt mästerskap
Olivia 4-a
Felicia & Ebba 5-a
Juniorklass:
Linnéa 2-a
Viktoria & Alma 5-a
Madelene 9-a

Nu ser vi fram
emot SM i lag
14-15 oktober

Viktoria, Alma, Madelene, Thyra

Svenska mästerskap lag 14 okt – 15 oktober, Alleby dubbla SM-vinnare !

Alleby kom som regerande mästare både i senior- och juniorklassen.
Tävlingen bestod i totalt 42st grenar och det gällde att samla ihop mest poäng av alla.
Senior- och juniorklassen fick två olika skepnader och Alleby kunde visa upp både klass och bredd.
I seniorklassen tog Alleby snabbt ett stabilt tag om ledningen och tog hem många grenvinster,
när man väl kom till sista heatet så hade man en betryggande ledning som man kunde rida med.
Laget som hade fyllt på med junior, har en bra erfarenhet och kunde rida hem guldet även i år igen.
Lagledare Nils Adolfsson

I juniorklassen där Alleby också ställde upp med ett andralag bestående av flera nya juniorer och hjälp
från Götas, så delade det sig snabb upp i två kamper.
Göta och Allebys vit (äldre) kämpade om ledningen och växlade en poäng fram och tillbaks, de yngre
juniorerna kämpade på och närmade sig Valsäng i kamp om tredjeplatsen.
Efter 38 grenar var det fortfarande jämnt i toppen men när det skulle dra ihop sig så tog rutinen över
och Alleby lyckades åter vinna juniorklassen (tredje raka nu)
Lagledare Caroline Claesson för vinnande laget och Felicia Ardbring för tredjeplacerade laget.
Stort tack och grattis till alla inblandade !

Alleby mästare ytterligare ett år till…..

SM Seniorlag:

Johanna Thulin (Caspian), Olivia Pyk (Tippy), Josefine Ericsson (Ultima),
Caroline Claesson (Sebastian), Ebba Ardbring (Polo), Nils Adolfsson (coach)

SM Juniorlag:

Amanda Bryngelsson (Melde), Linnéa Bensby (Spike), Viktoria Holst (Wicky),
Tova Geremyr (Skruttan), Alma Hansson (Princess), frånvarande Caroline Claesson (coach)

SM yngre Juniorlag:

Emma (Göta), Moa (Göta), Felicia Ardbring (coach), Thea Grundström (Wille),
Oscar Löfdahl (Lilla Gubben), Madelene Holst (Oscar)

Sammanfattningsvis har det varit ett tufft tävlingsschema och däremellan skall man också träna,
nedan har vi sammanställt tävlingar som våra Allebytjejer varit iväg på utanför vårt egna KM.
Flera av dessa skall nu också vara med på uttagningshelg för nästa års landslag,
vilket innebär ytterligare helger att jobba hårt med hästen.
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