
Det är vinna eller försvinna som gäller för Lundahagengänget!!! 
Två vinster och två avsittningar! 
 
Inga halvmesyrer här inte! Sista omgången i Illuster-Cup gick hos Skaraborgs Fältrittklubb 
utanför Skövde.Lagledaren Marina hade fört laget Ida, Sandra och Amanda  till "vinnarhålet" 
och det gällde att slå Tidaholms förstalag, så var vinsten vår. 
 
Ida och Cabrolet låg bra till efter dressyren , fick en rivning och ett stopp i hoppningen, 
vilket gav  en åttondeplats inför terrängen. 
 
Amanda och Amigo gjorde en fin dressyrrunda (på underlaget som mer liknade en 
potatisåker..), nollade på hoppningen och gick upp i ledningen. 
 
Ida och Bisse gick upp på delad andraplats efter bra dressyr och nollad hoppning. 
  
Sandra och Missy blir allt bättre i dressyren. Vi var alla stolta över Sandras sits och händer, 
samt Missys fina form! Några dubbla spår och lite motstånd från Missy, gjorde att poängen 
droppade något mer än vi trodde. Hoppningen genomfördes såklart med glans och ekipaget 
låg runt 12 plats inför terrängen. 
 
Inga startlistor inför terrängen kom upp. Vi väntade och väntade. Tydligen skulle man själv 
förstå när man skulle starta och – jösses vilken fart det blev bland transporterna klockan halv 
tre! Det var nog bara tävlingsledningen som förstog hur man skulle tänka…  Med 
gemensamma ansträngningar blev alla färdiga i tid. 
 
Ida var först ut på plan med Cabrolet. Med hjälp av Idas målinriktade ridning tog de båda sig 
fram till det ganska branta nedhoppet. Enligt Ida hade de båda börjat hoppa (i alla fall Ida….) 
när Cabbe bytte riktning och bröt ut, vilket ledde till att Ida landade ensam två meter 
nedanför….  Lös häst på banan, lös häst på banan! Cabbe sprang runt och roade sig kungligt. 
Allt gick bra, Ida kom på fötter och Cabbe blev infångad. 
 
På startlinjen stog Amanda…. Lös häst på banan… Bara det inte var Cabbe… Siluetten på 
ponnyn med svansen i vädret var omisskännlig… Nej, inte Cabbe och Ida..!!   Starten 
fördröjdes och fördröjdes. Till slut bar det av. En kanonfin runda och ett härligt leende fyllt 
av självförtroende på "upploppet" från Amanda, gav oss i publiken föraning om att detta 
skulle gå bra. Inga tidsfel och noll fel. Segern var fixad!! 
 
Ida och Bisse var nästa ekipage. Denna gången stämde det bättre. Publiken njöt av ett fint 
tempo och jämna språng. Ingen tvekan någonstans.  Visslingar på "upploppet" satte lite extra 
fart, vilket senare visade sig göra hela skillnaden. Noll fel i terräng och inga tidsfel. Delad 
första plats?! (vilket man inte kan bli lärde vi oss och den av de två som ridit närmast 
idealtiden vinner) Alltså slutade det hela med ytterligare en förstaplacering för Lundahagen 
gänget. 
 
Sandra och Missy red ut som sista ekipage i klassen. Sandra lånade Amandas klocka för att 
kunna hitta rätt i tiden denna gången. Tempot såg ut att vara helt rätt. Hindrena togs ett efter 
ett hur säkert som helst. Mot vattnet – så kom svängen…. Vad hände? Vi vet inte riktigt. Lite 
för fort i svängen? Fick Missy syn på vattnet helt plötsligt? I alla fall tog de var sin väg och 
avsittningen var ett faktum. Missy som är en artig och snäll häst (till skillnad mot vissa 
andra…. Hi hi) stannade kvar vid Sandras sida och sida vid sida kom de gående mot mål. 
 
Summa summarum av dagen: Alla var kanon nöjda med sina rundor.  Lagdeltagarna tackar 
sin lagledare Marina för god stöttning. Beslut taget att satsa på lag-SM som går i lätt klass. 
Nästa tävling är Styringe. Ytterligare lagdeltagare värvades och fjärderyttaren blir Lina 
Kullenberg. 
 


