
För första gången arrangerade Göteborg Horse & 
Carriage Club en tredagars körtävling, Skaldjurs-
racet, och det var även premiär för en medelsvår 
klass på Göteborg Horse Park. Till denna tävling 
hade klubben utökat med ett nytt hinder till mara-
tonbanan där fyra av fem hinder ligger på väldigt 
publikvänligt avstånd. Fyrspannen lyste med sin 
frånvaro denna gång. Bara tre par kom till start, 
alla klasser utom Lätt B innehöll ett startande par. 
Trots blöt och dyster väderprognos klarade sig 
tävlingarna och underlaget ganska bra, frånsett 
en del störtregn men inte under tävlingsmomen-
ten. Bangången för precisionen var däremot en 
blöt historia, som väl var höll regnet upp innan 
tävlingen började för dagen. Skaldjursracet gjorde 
skäl för sitt namn, på kuskmiddagen var det skal-
djursfrossa! Är det tävling på västkusten så är det!

Lätt B var till hälften en barnklass (yngsta kusken 
åtta år) där systrarna Sofie och Elise Strauss höll 
ganska jämna steg genom tävlingen. Mamma 
Karin dubbelgroomade sig genom tävlingsdagar-
na med den äran och pappa Patrick startade i den 
medelsvåra ponnyklassen, helgens flitigaste familj 

på banan! Lätt Aklassen var sammanslagen på 
flera sätt, klassen innehöll ponny och häst samt 
enbet och par. Det var en härlig blandning av 
hästraser: shettis, islänning, welsh mountain och 
welsh partbred, fjording, nordsvensk, Oldenbur-
gare med flera.

Sofie Strauss var tävlingens yngsta 
deltagare, mamma Karin groomar.

Skaldjursracet på GHCC



Thomas Karlsson från Körsällskapet Nord-
hallänningarna körde säkert och vann totalt 
med härliga Zalsa. Han toppade dressyr och 
maraton vilket räckte till totalseger i klassen. 
Ponnyernas medelsvåra klass bjöd på en del 
spänning för hemmaklubben. Ebbe Toresson 
från Mörrums RF tog tätplatsen i dressyr och 
sedan i precision vilket räckte till totalseger.

Medelsvåra häst-klassen blev inte så spännan-
de när Peter Carlsson från nästan-hemmaklub-
ben Nordhallänningarna gick etta, snyggt och 
säkert genom hela klassen, med sin rutinerade 
Haga Zeniths Moonlight. Inget snack om vem 
som vann totalt!

 
Camilla Jansson och Qarin Hellner fajtades om 
andraplatsen genom tävlingen, Camilla blev ill 
sist tvåa totalt och Qarin trea. 

Tävlingarna innehöll också DM för Västra Gö-
taland. Hemmakusken Marcus Clasén tog hem 
distriktsmästartiteln inklusive blågul rosett, 
plakett, täcke och guldmedalj! Sofia Petterssen 
fick silver och Qarin Hellner brons. 

Text och foto Lotta Karlsson 
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Tomas Karlsson och Zalsa.

Ebbe Toresson från Mörrums RF tog hand om 
förstaplatsen i precision och dressyr i msv pon-
nyklassen.

Camilla Jansson

Peter Carlsson

Marcus Clasén.


