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Fre- lör- o söndag den 28-30 juli går årets andra hästkörtävling av stapeln på
Herrevadskloster i medelsvår och svår klass. Totalt startar 47 ekipage. Det finns
förutom svenska ekipage utan gäster från Danmark, Norge och Finland.
I medelsvår klass för Häst kör Helle Clausen (DK). I svår klass enbet häst kör Ståle
Sagstuen (N), Lars-Ove Venbakken (N) och Arja Mikkonen (SF) som blev
världsmästarinna redan 1998.
I svår klass för ponny par och fyrspann startar två par och två fyrspann: Flerfaldiga
SM vinnaren Ewa Kolmodin Weijmar från Gotland kör ett shetlandspar. Med par
startar även Gunlögg Frost med sitt shettis-par. Fredrik Rahm, Vollsjö startar med
ett New Forest fyrspann. Han vann SM 2005 med ett shetlandsfyrspann. Med
Connemarafyrspann kommer Ulf Mattsson, Norrtälje till start. Ulf har ett flertal SMguld i bagaget. Alla fyra kan vara aktuella för nästa års Ponny-VM i Danmark den 1822 juli 2007.
Den största klassen är svår klass enbet häst med 22 ekipage. Mest kända är
naturligtvis VM medaljörerna Marie Kahrle och Cecilia Qvarnström, Flyinge och
Arja Mikkonen från Finland. Dessa tre har alltid en tuff inbördes match, inte minst i
dressyr där de räknas in som 3 av världens bästa enbetsekipage. Cecilia startar med
båda sina hästar denna helg. Denna trio jagas bl.a. av Knut Andersson, Thomas
Sjöberg och Lotta Pålsson.
I svår klass kommer också tre av hemmaklubbens hopp, dels Johan Herner och
dels Gertie Viebke, samt Jan Olofsson som kör par. Janne har tävlat så länge som
det funnits en körsport i Sverige Senaste SM-guldet är från 2003.
Axel Olin från Vinslöv kommer också till start med par. Axel är trots sin ålder, 20 år,
meriterad både med SM-seger i maraton och VM -start 2005.
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