
SM 2005 i körning på Tjolöholm med VM-ekipage  
 

Totalt 54 ekipage är anmälda till årets Svenska Mästerskap i hästkörning som är indelat i åtta olika 
klasser. Av dessa har inte mindre 15 ekipage deltagit i VM de senaste åren. 

I klassen för ponny enbet får vi se Ann-Christine Arvidsson med sin vita kanonponny Övarps Knut. De 
är nyligen hemkomna från VM i England där de erövrade en välförtjänt bronsmedalj totalt efter seger i 
maratonmomentet. Skall någon av de åtta andra kuskarna i klassen som tex. hemmakusken Tina Hjort 
kunna ge henne en tuff match? 

I ponnyparklassen återfinnes ett annat VM-ekipage, 4:e placerade Rebecca Kristiansen. På Tjolöholm 
möter hon fjorårets SM vinnare nämligen Ewa Kolmodin Weijmar från Gotland. 

I ponny fyrspann återfinnes inte Sveriges VM ekipage Ulf Mattson men däremot regerande svenske 
mästaren Fredrik Rahm. 

Svenska tjejer är världsbäst på körning och har så varit i flera år! 
VM 2004 i Åstorp, Sverige: Marie Kahrle tog individuellt guld och även guld i lag tillsammans med 
Cecilia Qvarnström och Carina Ekenberg. 
VM 2002 i Frankrike: Marie Kahrle tog en individuell silvermedalj och laget (Marie Kahrle, Cecilia 
Qvarnström och Anders Jönsson) guld.  
VM 1998 i Österrike: Cecilia Qvarnström tog individuellt silver och guld till laget (samma 
lagmedlemmar som 2004). 

Både Marie Kahrle och Cecilia Qvarnström deltar i årets SM men konkurrensen är stenhård från bland 
andra Lotta Pålsson, Knut Andersson, Tomas Sjöberg, Gertie Viebke och Annelie Blomberg. Totalt 
deltar 21 enbet. 
Marie Kahrle kör i år hästen Danilo som Lotta Pålsson kört de senaste två åren. Lotta kör 2005 istället 
Trofenix. Båda har tidigare gått i Nicke Pålsson fyrspann. Cecilia Qvarnström har kvar sin VM häst 
Sveland Marco Bay men kan också välja sin andra häst Sveland Sacramento om så skulle behövas. 
Väl rustad med hästar är också 2003 års SM vinnare nämligen Tomas Sjöberg, han har kvalat in både 
Marlej och Marwin och kan välja den med bäste formen då det är dags att startanmäla. Hemmakusken 
Peter Carlsson har i år bl.a. en seger i norska Starum att falla tillbaka på. 

Parklassen för häst upplever i år en nyrenässans. Antalet deltagare har fördubblats sedan tidigare år. 
De rutinerade ekipage Jan Olofsson, Yngve Käll och Göran Peterson får i år se upp för nykomlingen i 
årets parklass nämligen Axel Olin. Alla fyra möttes senast på Flyinge i juli och då segrade Jan 
Olofsson 1 straffpoäng före Axel Olin. 

Tre hästfyrspannsekipage kommer till SM. Tomas Eriksson, Fredrik Persson och Nicke Pålsson är 
internationella storfräsare som spenderar största delen av tävlingssäsongen på sydligare breddgrader. 
Alla tre placerade sig 2004 bland världens 10 bästa fyrspannsekipage och fick köra i den allt 
populärare World Cup som är en inomhusserie under vinterhalvåret. Tomas Eriksson har två 
individuella VM-titlar nämligen 1990 i Stockholm och 2000 i Tyskland. Vid båda tillfällena tog Sverige 
även lagguldet. 

Program, Startlistor och resultat redovisas fortlöpande på http://www.horsedriving.nu/ksnh/ 
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