Fjordingarnas världscup
Givetvis var söndagens huvudnummer den riktiga
världscupklassen där Sverige återigen presterade
på topp. Grattis Malin Baryard Johnsson och Tornesch som kom fyra och därmed är snubblande
nära världscupfinal. Stort grattis även till Douglas
Lindelöw och Niklas Jonsson som kom femma
respektive sjua. Vann gjorde Nicola Phillipaerts.
Fast tidigare på dagen var det landskamp, eller
kanske snarare Sverige mot världen, där ryttarna/
kuskarna fick hantera fjordingar, här kommer en

Henrik von Eckermann i god stil

rapport från det. Det sydafrikansk/nederländska
världslaget bestod av Oliver Lazarus i dressyr,
Nicola Philippaerts som kusk och Maikel van der
Vleuten i hoppning. I Sverigelaget ingick tre som
var med när den här klassen var med 2012: Henrik von Eckermann i dressyr, Rolf-Göran Bengtsson som kusk och Douglas Lindelöw i hoppning.
Henrik von Eckermann hade bytt sida sedan
sist då han red med Team Ludger, nu var det det
svenska laget som gällde.
Dressyren dömdes och kommenterades av
Anette Franzén Iacobeus. Båda ryttarna
lyckades ganska bra med sina fjordhästar.
Dock var det lite si och så med passage
och piaff, men Henrik gjorde passage själv
i sadeln. Ganska innovativt men det gav
inte så höga poäng. Sverige tog hem denna gren med en liten marginal.
Före körningen fick Rolf-Göran berätta
om sin plan för sin start denna gång.
– Snabb och i mål, svarade han. 2012
missade han att passera mållinjen vilket
kostade det svenska laget segern. Nicola
körde snabbt och felfritt genom hindren

och satte press på Rolf-Göran vars runda gick
långsammare och tyvärr inte heller felfritt –
en boll ramlade ner. Han passerade mållinjen
denna gång i alla fall! På frågan om han inte
hade skojat när han påstod att han aldrig kört
tidigare svarade Nicola:
– Never did this in my life.
Fantastiskt snygg debut som kusk!
Rolf-Göran menade att han inte var riktigt i
form denna gång. Kan det ha varit något med
ljumsken…?

Målet för Maikel van der Vleuten var att överleva.
Maikel van der Vleuten fick frågan vad han
hade för plan innan sin hoppning på fjordhäst.
– To survive this, svarade han.

Om han hann med att titta upp på läktaren så
stod det ett par presumtiva fruar och väntade.

Och det gjorde han, med den äran. Maikel red
snabbt, felfritt och med bra flyt, något Douglas
Lindelöw inte lyckades matcha. Efteråt menade

Douglas att ” Vi hade inte marginalerna på vår
sida” och att om han var tvungen att diska som
straff, så hade han diskborsten med sig… Maikel å sin sida var nöjd ”At least one clear round
here”! Lag världen – Lag Sverige 2-1.
Revansch nästa år? Den glada publiken är med
på noterna.
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