
Clara Romberg tar
pallplats bland eliten  

UNG TALANG. Första gången
Clara Romberg, 21 år,
Åstorps Ryttarförening, täv-
lade med fyrspann var förra
helgen i Vaggeryd där det
blev vinst i både dressyr, pre-
cision och sammanlagt. 

– Det var riktigt häftigt att
jag på min första start med
fyrspann körde nolla på pre-
cisionen.

Clara har tidigare kört enbett
i flera år, senast på Tjolöholm
där hon kom tvåa i maraton
mellan Sveriges VM-deltagare
i enbet, Tomas Sjöberg, etta
och Lotta Pålsson, trea.

Vann med Christers hjälp 

Intresset för körning växte
fram när Clara år 2 000 köpte
sin första häst, ett nords-
venskt sto.

– Jag började tävla henne ef-
ter ett par år och när jag be-
hövde en tränare visste jag att
Christer Pålsson var bra och
tog därför kontakt med ho-
nom. 

Kontakten hölls kvar och
när Clara
gick ut från
Naturbruks-
gymnasiet i
Östra Ljung-
by förra året
började hon
jobba som
hästskötare
på Riseber-
gagården
för Johan Dengg.

– Efter att jag fått hjälp av
Christer gick det riktigt bra
och vi vann två medelsvåra
tävlingar. Jag ville inte ta hen-
ne längre eftersom kallblod
är lite tunga. Jag låg lite lågt
tills jag började här.

Clara är med och kör varje
dag under överseende av
Christer Pålsson och redan i
höstas fick hon tävla i enbett
på Åsbo samtidigt som hon
med arbetets hästar debutera-
de i par.

– Jag har för
mig att jag
vann dressy-
ren, men jag
fick verkligen
blodad tand. 

I vintras
började hon
så smått att
köra Johan
Denggs fyr-

spann, vilket visat sig fungera
bra.

– Ju fler hästar det är desto
mer fascinerande är det och
det är mycket mer att tänka på.  

Det absoluta målet

Vid sidan om Claras satsning
på fyrspannet har hon och
Christer jobbat ihop ett par
med två franska travare, vilka
Clara kört hem segern i både
precision och maraton på
Flyinge med. 

Samtidigt har hon en egen
unghäst som hon vill satsa på
parallellt med fyrspannet.

– Jag vill satsa på att bli bra
på allt, men det absoluta må-

let är att köra fyrspann och så
småningom komma ut och
tävla internationellt.

”Jag vill satsa på 
att bli bra på allt” 

ELITKUSK. – Clara kommer
att gå långt utan att jag säger
för mycket. Tar man i beakt-
ning att hon är 21 år och bara
har kört i några få år och lyck-
ats med de prestationer hon
gör med enkelt material så
kan hon slås mot eliten. Det
säger en hel del om henne, sä-
ger Christer Pålsson, tidigare
elitkusk, som är med i vagnen

när Clara Romberg kör. 
– Det är inspirerande att

kunna hjälpa ungdomarna
och låta dem få chansen att
komma fram.

Christer Pålssons har lång
erfarenhet av körning och
delar gärna med sig av sina
råd för att hjälpa Clara till
framgång.

– Hennes styrka är att hon

sällan gör två misstag i följd,
hon lyssnar, tar åt sig av mina
råd och har blick för det.
Hennes enda handikapp när
det handlar om fyrspannet är
hennes fysiska styrka.

Christer Pålsson började sin
karriär inom körsporten ef-
ter att han 1976 varit nere i
Holland och tittat på VM i fyr-
spann.

– Jag körde in mina egna häs-
tar den vintern och några år
senare var det jag som stod
på pallen.

Christer Pålsson tror på Clara
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Precision: Kräver totalt fokus

för att komma genom portar-

na utan att välta konerna.

Dressyr: Här lyfter man fram

hästens egenskaper och det

är en enorm tillfredsställelse

att det man tränar på hemma

varje dag fungerar när man

tävlar.

Maraton: Rent adrenalinmäs-

sigt är det den absoluta höjd-

punkten. Det är en känsla som

inte kan beskrivas utan måste

upplevas. 

Clara Romberg om grenarna

”Ju fler hästar desto mer är det att tänka på. Det är fascinerande.” Foto: Diana Larsson

Än är det bara Claras fysiska
styrka som sätter hinder i hju-
let när det handlar om körning
med fyrspann. Foto: Diana ”

Jag vill satsa på att
bli bra på allt, 

men det absoluta
målet är att köra 

fyrspann...

BROTTNING. Envisheten och
målade naglar ska hjälpa 21-
åriga Jenny Fransson att
kniknipa en OS-medalj i Pe-
king.

– Det är svårt att förstå att
det är OS jag ska till, att brot-
tas där har alltid varit en
dröm, säger Jenny. 
Hon är en tuff norrländsk tjej
ursprungligen från Piteå. I
december flyttade hon ner
till Skåne för att brottas för
Klippans BK. Idag åker hon
på den största tävlingen som
en idrottare kan delta i, men
nervositeten är inte överväl-
digande utan istället precis
lagom. 

– Jag försöker att inte sätta
så stor press på mig själv,
utan tycker mest att det ska
bli roligt. 

Små marginaler

Uppladdningen har givetvis
pågått under en längre tid
med bland annat träningslä-
ger i Tyskland och Spanien.
Den viktigaste delen i ladd-
ningen sker dock på hem-
maplan i brottarklubbens
egna lokaler. Jenny och trä-
naren Fariborz Besarati har
avverkat många timmar till-
sammans
med special-
träning och
analyser. 
Satsningen
gav resultat
redan i bör-
jan av april
då Jenny
knep en
bronsmedalj
vid senior-EM.

– Det var viktigt för mig att
få visa att jag håller bland se-
niorerna, självförtroendet
fick sig en skjuts uppåt, säger
Jenny. 
Konkurrensen är stenhård i
OS. Det finns dock en god
möjlighet att Klippans brot-
terska åker hem från Kina
med en medalj i bagaget. 

– Jag kan lika gärna åka ut i
första matchen som att ta
guld, det är så små margina-
ler som avgör. Mitt enda krav
på mig själv är att jag ska

lämna spelen och känna att
jag verkligen gett allt. 

Samma ritual

Många idrottare förbereder
sig på samma sätt inför täv-
lingar. Stefan Holm slickar
sig i huvudet och Carolina
Klüft slår ursinnigt på sina
lår. Jenny Franssons ritual är
även den aningen udda. 

– Jag målar mina naglar, det
började för några tävlingar
sedan och nu måste jag ha
det där. Det är en svensk flag-
ga på tummen och sedan

gult och
blått på övri-
ga naglar, sä-
ger hon och
skrattar. 
Jenny är fort-
farande ung
och ska
egentligen
vara på topp
först i nästa

OS 2012. Om det skulle bli en
medalj redan i Peking blir det
en glädjeyra som aldrig förr. 

– Jag skulle nog lagt mig ner
och inte kunnat röra mig, sä-
ger Jenny. 

OS-medaljen
hägrar för Jenny

Söndagen den 17 augusti

drar brottingen igång för da-

merna i OS. 

Kl. 03.30 svensk tid är den

första matchen och sedan

flyter turneringen på under

den tidiga morgonen. Efter

en paus är det dags igen på

förmiddagen. 

Vilka matcher som just Jenny

brottas i är ännu inte fast-

ställt, så på med kaffet och

följ Klippans OS-hopp i Pe-

king. 

Följ Jenny...

Linus

Ahlin

linus.ahlin@lokaltidningen.se

”
Mitt enda krav på
mig själv är att jag
ska lämna spelen
och känna att jag
verkligen gett allt.

Jenny Fransson harladdat upp ordentligt inför OS i både Tysland
och Spanien. Foto: Linus Ahlin


