Dobbelt norgesmester
fra Kvernaland

Gáski fra Vindási og Veronica Høgsveen Våland tok to gull av to mulige i NM. FOTO: Privat

Veronica Høgsveen Våland og islandshesten Gáski fra Vindási hadde en
kjempehelg.
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To NM-gull fikk Veronica Høgsveen Våland med seg hjem fra helgens norgesmesterskap for
islandshester på Biri.
Hun er opprinnelig Stavanger-jente, men flyttet til Kvernaland høsten 2012. Hingsten Gáski
fra Vindási står på Tegle hos Stall Vestbø.
26-åringen fra Kvernaland og Gáski fra Vindási gikk til topps i 250 meter pass med tiden
22.60, og forsvarte dermed tittelen fra 2012 og 2013. Tiden var ny personlig rekord; den
gamle persen var på 23.35.
Ekvipasjen ble også best i klassen 100 meter pass, også kalt speedpass, med tiden 7.94. I
fjor ble det sølv i den klassen.

- Konkurransen ble ridd i svært varmt vær på Biri. Under 100 meter pass hadde vi litt
motvind, noe som medførte at jeg ikke klarte å sette ny personlig rekord, som er 7.87, men
tiden holdt til førsteplass, så da har jeg ingen ting å klage på, sier Høgsveen Våland.
I speedpass har man to forsøk, og rir en og en, der beste tiden blir tellende. I 250 meter pass
har man fire forsøk.
- På 250 meter lå jeg på andreplass etter de to første forsøkene. Denne disiplinen ble
avsluttet søndags morgen, og da hadde heldigvis vinden snudd, slik at vi hadde medvind og
godt utgangspunkt for gode tider. Disiplinen utføres som et kappløp to og to, der man starter
i startboks. Beste tid av fire forsøk blir tellende. I mitt tredje forsøk fikk jeg min beste tid og
satte ny personlig rekord. Hesten var rask ut av startboksen og holdt jevn fart hele strekket,
forteller den doble gullvinneren.
I månedsskiftet juli/august skal Veronica Høgsveen Våland og Gáski fra Vindási representere
det norske landslaget under nordisk mesterskap i danske Herning.
Mens vanlige ridehester har tre gangarter, har islandshesten fem. Skritt, trav og galopp, er
felles, i tillegg har islandshesten tølt og pass på repertoaret.

