
SKOKASTNING • VÄXJÖ OPEN

Jubilaren som inte

+ jublade över sin insats
VÄXJÖ

MISSNÖJDa Ifredags fyllde Maj-Britt
Jarl SO år.

Ilördags var hon med i 17:e upplagan
av Växjö Open i hästskokastning.
- Jag har nog haft lite för mycket att
tänka på, sa Maj-Britt som var aning
en missnöjd med sin insats när Små
landsposten träffade henne efter
inledningen av Växjö Open på lör
dagsförmiddagen.

Efter 80-årsfirandet på fre
dagen uppvaktade klubb
kamraterna i Växjö Häst
skoldubb med sång och
hurrarop strax före växjö
Opens inledning vid Ryt
tartorpet. Efter allt-ståhej
var det naturligtvis svårt
att fullt ut koncentrera sig
på hästskokastning.

Normalt sett är Maj
Britt Jarl en hejare på att
lyckas i sin sport. Hon är
klass l-spelare och ingår i
Växjö Hästskoldubbs bäs
ta fyrmannalag. I lördags
blev det en 16:eplats indi
viduellt och en andraplats
i lag.

Maj-Britt började med
hästskokastningen 1994
och har varit med i Växiö

Opens samtliga upplagor.
- Min dotter Ann-Marie

i Kråkenäsryd berättade
att man höll på med häst
skokastning i Gårdsbyoch
tyckte att det kanske kun
de vara något för mig. Jag
åkte dit och kollade och
på den vägen är det. Jag
hade blivit pensionär och
hästskokastningen passa
de mig bra, berättar Maj
Britt Jarl som verldigen
inte ångrar att hon börja
de med sporten.

- Det är roligt att kasta,
men gemenskapen är det
bästa. Hästskokastning är
en sport där alla i familjen
kan vara med, man behö
ver inte dela på sig som i
till exempel fotboll.

Genom hästskokast-

ningen har Maj-Britt fått
vara med om många min
nesvärda resor.

- Klart att det har varit
jättekul med resor till Ita
lien, Korsika, Polen och
Litauen.

Maj-Britt Jarls idrotts
intresse är ingalunda
begränsat till hästsko
kastning
. - Jag har alltid varit

tokig i fotboll. När flick
orna spelade kula i skolan
var jag med pojkarna och
spelade fotboll. Handboll

och brännboll var också
skitroligt, berättar Maj
Britt och tillägger att hon
också ser mycket idrott på
tv.

Den 80 år unga hästsko
kastaren är en profil inom
sin sport, precis som hon
var i Braåsrevyn under
många år. och Maj-Britt
tänl{er fortsätta med häst
skokastningen .

- Jag känner mig inte
som 80 år. Visst kan jag
vara lite stel i knäna, men
det tar jag inte som kräm-

por, säger Maj-Bri~t Jarl
bestämt.

92 kastare kom till start i
årets Växjö Open. Jabir
Malghouth, växjö HSK,
vann klass 1, Tobias Vik
ström, Växjö HSK,klass 2,
Tobias Gneupel, sibbamå
la, juniorldassen, och Han
na Bergendorff, Tingsryd
HSC,miniorklassen.

Tingsryds förstalag
vann lagtävlingen.
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