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Gry och Linda laddar
för stjärnkampen
Enskedeborna tävlar mot varandra i Globen – till häst.
Sista träningen gick bra.
Både Gry Forsell och Linda Bengtzing red felfritt
över hindren. Men det
blir tuffare att tävla i ett
fullsatt Globen.
– Det känns så jäkla
läskigt, säger Gry Forsell.

JUDO Älvsjötjejen Hannah
Wahlberg tog i helgen en
ﬁn sjundeplats när U23-EM
avgjordes i Helsingfors.
– En jättebra insats. Hannah är en målmedveten tjej
som vet vad hon vill, säger
Thomas Emilsson som är
ordförande i Hannahs klubb
Stockholmspolisen i Midsommarkransen.
Tidigare i år har 21-åriga
Hannah Wahlberg blivit tvåa
på nordiska mästerskapen. Nu
laddar hon för att ta guld med
Polisen i lag-SM första helgen
i december i Malmö.
– Hannah är ankaret i vårt
lag, säger Emilsson.

FOTBOLL Hammarby IF:s
landslagsmeriterade forward,
Sara Johansson från Enskededalen, har varit hårt
skadedrabbad genom åren.
Efter årets säsong funderade
hon på att sluta. Men så blev
det inte. Sportchefen Anneli
Norén är lättad.
– Det var en väldigt viktig
pusselbit att säkra Sara även
för nästa säsong, säger hon till
klubbens hemsida.

Nytt försök
efter kokrocken
HANDBOLL Det är bara
att hålla tummarna för
att det inte står några
kor på rälsen när Önnereds damlag i dag tisdag
ska resa till Stockholm
för att möta Spårvägen
i en elitseriematch i
SL-hallen i Midsommarkransen. Kvällens match
skulle egentligen ha för
tio dagar sedan, men
blev inställd eftersom
tåget med Önneredsspelarna krockat med
kor.

”Han är en snygging”, säger Gry Forsell om sin brunskimmel Everest.
– Jag vill helst förtränga Globen.
Det värsta som kan hända är att
jag skadar mig. Jag vill ju inte göra folk rädda utan ge dem lust att
rida. Men hindren är inte så svåra,
det gäller bara att ta rätt väg.
Lena Bredberg, som har tränat
de båda kändisarna, tror att de
kommer att sitta säkert i sadeln.
– Linda har ﬁn känsla och blir
farlig i Globen. Gry är mer skolad
och har kommit längre.
Linda Bengtzing vågar sticka ut
hakan:
– Jag kommer att slå Gry. Lätt.
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Anthony och
Daniela segrade
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◗ Globen invaderas

Linda Bengtzing och Trasan.

◗ Jubileum: Stockholm International Horse Show arrangeras
för 15:e året i rad i Globen, den
30 november till 2 december.
◗ Premiärår: 1993 kom 33 000
åskådare under de tre dagarna. I
år kalkylerar man med 75 000.
◗ Årets tema: är ”Nordic Light”.
Det kommer deltagare från tolv
nationer. 250 hästar medverkar.
◗ Sportsliga höjdpunkt: Dressyrens världscup. Hoppningen
blir också en höjdare med bland
andra Malin Baryard och Helena
Lundbäck.

BORDTENNIS Spårvägens BTK
har inte bara lag i herrarnas
och damernas elitserier.
Klubben har även gott om bra
ungdomar. I helgens stora
turnering Ängby International i Vällingby sporthall blev
14-årige Antony Tran dubbel
mästare. Han vann singeln i
pojkar 14 år efter ﬁnalvinst
mot kinesen Che Yao med 3–0
i set. Dessutom vann han P15
efter 3–1 i ﬁnalen mot Hampus
Söderlund, Mariedal.
Spårets 14-åring Daniela
Moskovits vann ﬁnalen i
ﬂickor 14 år mot vitryskan
Katsiaryna Baravok med 3–1
i set.
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Även om Linda och Gry är duktiga på hästryggen är de nervösa.
Att tävla i ett fullsatt Globen är
annorlunda än att klara hinder på
träning.
– Jag kommer att vara som bortdomnad, tror Gry.
Linda säger att hon ibland undrar vad hon givit sig in på.

Hannah Wahlberg
sjua på judo-EM

Sara Johansson
fortsätter spela

Valacken Everest och ryttaren Gry
Forsell är ett elegant ekipage när
de lätt ﬂyger högt över hindren på
hoppbanan i Stora Wäsby gård. De
får applåder från läktaren efter en
felfri ritt. Direkt efter kommer Linda Bengtzing på 14-åriga Trasan.
– Hon har en jävla fart och ställer in som radar på hindren, säger
Linda som också rider felfritt.
Gry Forsell och Linda Bengtzing
är två av kändisarna som ställer upp i Stjärnornas hoppning
på söndag kväll i Globen. Det är
en del i Stockholm International
Horse Show som startar på fredag.
I stjärnfältet ﬁnns även Richard
Herrey, Jessica Almenäs, Caroline
af Ugglas och ”Billan” Östlund.
Samtliga är hästvana. Det gäller
inte minst 33-åriga schlagerstjärnan Linda Bengtzing och den ett
år äldre Gry Forsell, välkänd programledare i både radio och tv.
Gry berättar att hon tävlat i 15 år
i dressyr och hoppning.
– Jag hade två hästar hemma
i Luleå, först Thalia och sedan Tiffany.
Gry berättar att hon på skoj
ringde Malin Baryard och frågade
om hon ﬁck låna världsstjärnan
Butterﬂy Flip. Så blir det inte.
I Globen rider hon den 8-årige
irländske importen Everest, en
brunskimmel.
– Han är en snygging. Jag gillar
honom och jag tror att han gillar
mig.
Hon ger honom en puss på mulen. Everest snusar på Gry.
– Han är jäkla bussig även om
han gillar att bita i allt. Jag tycker
att vi lärt känna varandra väl.
Linda Bengtzing gillar också sin
häst. Trasan, som egentligen heter
Alis Trace och är en travkorsning.
Linda tycker att de är rätt lika, ”vi
är båda som små troll”.
Det var länge sedan Linda tävlade, men takterna verkar sitta i.
– Som liten hade jag egen ponny. Jag älskar att rida.
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