
ONSDAG DEN 13:E FEBRUARI lyfte vårt plan till
Island. Vi var tre ryttare från Sverige och två
från Danmark som skulle delta med lånade häs-
tar bland islänningar i istävlingen Bautatölt i
Akureyri. Förväntansfulla träffades vi på Kefla-
vik varifrån vi åkte till in rikesflygplatsen för
att fortsätta till Akureyri, Islands nordligaste
stad och med ca 18.000 invånare, öns näst
största stad efter Reykjavík.

Vårt värdpar bor knappt en halvtimmes bil-
resa norr om Akureyri och är duktiga hästmän-
niskor, utbildade på Hólar. De bedriver verk-
samhet med uppfödning, träning, inackordering
samt anordnar ridarrangemang och ridturer i
mindre skala. Vår resdag avslutades med en
trevlig välkomstmiddag och därefter började vi

känna av tidsskillnaden och det var skönt att
krypa ner i sängen.  

EFTER FRUKOSTEN NÄSTA DAG fick vi bekanta
oss med våra hästar. Hästen jag hade blivit till-
delad var en stor flott svart valack vid namn
∏órshamar (Thors hammare). ∏órshamar backa-
de ett steg, blängde på mig under sin enorma
pannlugg och fnös misstänksamt när jag gick in
i boxen, vilket gjorde mig lite osäker. Men vi
sadlade våra hästar, som hade försetts med
både broddar och issömmar, och red iväg. 

Denna vinter har varit den tuffaste på länge
på norra Island. Bland annat härjade en
snöstorm som varade i fyra dagar då det inte
gick att komma ut ur husen, med ofantliga snö-
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A
tt göra sin tävlingsdebut på en istävling på norra Island lät så galet att jag

omedelbart tackade ja när möjligheten infann sig! Alla som känner mig vet

att jag är en vanlig hobby ryttare som, trots att jag köpte min första

islandshäst för 35 år sedan, aldrig någonsin har tävlat. Det har skämtats en

hel del om detta och nu kändes tiden inne att bli av med ”oskulden”. En istävling på

Island kunde bli en värdig tävlingsdebut, tänkte jag kaxigt när jag anmälde mig!

Väl hemma igen är jag fortfarande ”hög” efter en oförglömlig upplevelse. Själva tävlings-

momentet var naturligtvis en höjdpunkt, men resan var så mycket mer. Den blev en per-

sonlig seger, jag tvingades övervinna min rädsla och överskrida mina gränser.

Var det då så farligt att rida en istävling? Nejdå, inte alls. Tvärtom, det var enormt kul!

Men kanske är det bäst att berätta hela historien från början…
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Istävling på Island? Javisst!
En personlig betraktelse om en annorlunda tävlingsdebut

Att rida en ny häst på
vattentäckt blankis var
minst sagt en spännande
upplevelse.

TEXT: Marjolein van Leusen  BILDER: Sandra Marin
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stod i mitten, än ute på spåret med mig på ryg-
gen. Jag förstod mycket väl att han inte litade
på mig, för dagen innan hade jag ju inte upp-
fört mig som lugn och säker ledare precis! När
vi fick rida själva gick det bättre. Han kändes
inte så ”farlig” trots allt och jag började känna
en gnutta tillförsikt.

DET KÄNDES LITE BISARRT att gå ut i mörkret
och börja lasta hästarna sent på kvällen. Vi
hade precis ätit en god middag där vi laddade
inför träningen med hästkött (gott!) och apropå
hästköttsskandalen skojade vi att det kanske
hade bytts ut till nötkött? 

Vi var framme vid ishallen vid halvtiotiden
där det pågick stor aktivitet. Många ville passa
på att träna. Vi gjorde i ordning våra hästar
och det kändes minst sagt pirrigt! Efter lite
uppvärmning ställde vi oss vid ingången. Man
släppte in 4 ekipage i taget och sedan fick man
bara 4–5 varv på sig att känna på isen, för det
var många som ville träna. 

PLÖTSLIGT VAR DET DAGS, jag och ∏órshamar
red in på isen! Och tänk – det kändes riktigt
bra! För första gången kunde jag nämligen
känna vilken otroligt fin tävlingshäst jag hade
fått låna. Rädslan var som bortblåst, jag red på
och började njuta av min flotta häst. Men
underbart är kort och vi blev snart utskickade
igen för att ge plats åt nya träningssugna rytta-

re. Besvikna ställde vi oss utanför ingången,
men när jag för skojs skull ropade ”meira,
meira” på isländska, blev vi insläppta igen! Det
kändes helt fantastiskt att tölta runt på isen på
en bra häst och jag längtade redan efter täv-
lingsdagen. När vi efter en lång kväll äntligen
låg i sängen, somnade jag snabbt och sov som
en stock.

ISTÄVLINGEN BAUTATÖLT arrangerades för 10:e
året i rad av Gu∂mundur Karl Tryggvason och
Helga Árnadóttir, ägare av den populära
restaurangen Bautinn i Akureyri och engagera-
de hästmänniskor. Tävlingen är öppen för alla.
Man behöver inte kvala, och charmen med
denna tävling är just att det finns ryttare på
alla nivåer – man ser allt från Islands bästa ryt-
tare susa förbi på ur flotta topphästar, till mera
”bonniga” varianter på ganska oborstade spring-
are. Och så vi – fem utlänningar som hade åkt
hela vägen hit för att delta! 

Minimumålder för att delta var 16 år och
tävlingen vanns av en 17-åring, men det fanns
en 72-årig ryttare med i B-finalen. Övervägan-
de delen av del tagarna var män, och finalerna
var helt mansdominerade.

Evenemanget började klockan 20 och precis
som vid träningen kvällen innan var det stort
trängsel utanför ishallen. Bilar med släp stod par-
kerade huller om buller och överallt red folk kors
och tvärs över parkeringen för att värma upp. 
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mängder till följd. Många hästägare fick stora
problem med snötäckta stängslen så att hästar-
na bara kunde promenera ut ur sina hagar. Och
när snön sjunker ihop knäcks stängselstolpar
och trådar bryts.

Under vårt besök på norra Island var det
töväder, men det var väldigt mycket snö och is
kvar. Som förberedelse inför tävlingen och för
att vi skulle känna hur det skulle vara att rida
på is, red vi ut på några enorma istäckta åkrar
nära gården.

JAG HAR RIDIT PÅ ISLAND flera gånger förut och
vet att det är annorlunda att rida där. Hästarna
är ofta piggare och känsligare än man är van
vid där hemma, och det gäller att våga släppa
tyglarna lite, och rida på. Det sämsta man kan
göra är att bli stum i handen och tjuvhålla. Vil-
ket var precis vad jag gjorde när vi red ut på de
hala isviddarna på våra pigga hästar... Jag kände
mig inte ett dugg säker på min känsliga svarta
springare och var livrädd att han skulle sticka
med mig på isen. Reptilhjärnan slog på, jag satt
spänd som en violsträng och höll krampaktigt i
tyglarna. Faktum var att jag sällan varit så rädd
i hela mitt liv. Problemet var bara att man inte
kunde göra någonting, utan här gällde det att
hänga med de andra. Hoppa av gick inte heller,
eftersom isen var för hal att gå på… 

Det visade sig efteråt att jag inte var ensam
om min rädsla och vi var flera stycken mycket
lättade ryttare som välbehållna red in på går-
den igen efter ”skräckturen” (i lugnt tempo
tölt) på isen. Jag undrade vad jag hade gett mig
in på. Enda tanken var: ”Det finns inte på kar-
tan att jag tävlar på lördag!”

PÅ KVÄLLEN LÅG JAG SÖMNLÖS i min varma säng
och oroade mig för lördagen, ända tills jag
tvingade mig själv att låta bli. Nästa dag, på
fredag, var planen att vi skulle träna våra häs-
tar i ett ridhus på morgonen, och på kvällen
skulle vi köra till Akureyri för att träna i ishal-
len. Jag förhandlade med min rädsla och tänkte
att det gällde att ta en sak i taget. Om det
skulle kännas bra med ridhus träningen var
nästa steg att träna på isen på kvällen. Och om
det skulle kännas bra kunde jag ju alltid
bestämma mig för att tävla i alla fall! Det är ju
inte lönt att oroa sig för saker i förväg, det gäl-
ler att vara här och nu. Och eftersom det
ingenstans i världen är så lätt att vara i nuet än
på Island, somnade jag snart.

DET LILLA RIDHUSET som låg i närmaste by var
ganska nybyggt och uppfört i plåt. När vi gick
in med våra hästar funderade jag över det
besynnerliga under laget. Kunde det vara torv?
Nja, nästan – det var faktiskt gammal gödsel -
stack som vi skulle rida på, hästskit blandat
med stenar! Vi plockade bort de största stenar-
na från spåret och började rida. Underlaget var
lite speciellt men kändes i varje fall betydligt
säkrare än ute på isen!

∏órshamar var allt en lite osäker häst som
visade att han kände sig tryggare i flocken som
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”Det finns

inte på 

kartan att

jag tävlar 

på lördag!” þórshamar och jag testar
banan.
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Tävlingsupplägget var enkelt: man red två
och två, först ett varv i arbetstempo, sedan ett
varv med tydliga tempoväxlingar och slutligen
”fergu∂tölt” dvs det tempo där hästen är flot-
tast. Det är viktigt att hästen visar upp sig, har
mycket utstrålning och bra tempo.

Utanför ishallen höll en stor skäggig karl
ordning på deltagarna. Där gällde det att vara
framme när det var ens tur, för att inte riskera
en utskällning! 

Det var ett organiserat kaos där allt flöt på i
en rasande fart. In på banan, rida, ut igen och
därefter lastades hästarna snabbt in i transpor-
ten i väntan på resultaten.

Efter uttagningen som varade i ca en och en
halv timme, var det en stunds paus och där -
efter reds finalerna. Efteråt talade alla om att
det aldrig förut hade varit så hög klass på häs-
tarna i Bautatölt; de bästa ekipagen fick poäng
långt över 7 (segraren vann med 7,92) och fina-
lerna reds i hisnande fart på den hala isen.

AV 52 DELTAGANDE EKIPAGE hade jag nr 43 vil-
ket innebar att jag skulle starta allra sist av
vårt lilla gäng. Jag gjorde som islänningarna
och värmde upp ∏órshamar på parkeringen i
mörkret bland alla bilar och andra hästar. Han
kändes lite osäker och inte speciellt framåt, så
mitt största bekymmer blev helt plötsligt att
jag skulle få gå honom att gå in på banan till-
räckligt flashigt och med bra tempo.

Det kändes bra att jag skulle starta med ryt-
tare jag kände, nämligen Sölvi Sigur∂arson,
som verkade något överraskad över att se sig
mig där. Det var jag som skulle in först. 

När det väl gällde var jag lugn som en fil-
bunke och red på allt vad jag kunde. Det gick
ganska bra, vilket jag inte minst hade min fina
häst att tacka för! Mina 4,7 poäng var kanske
inte fullt jämförbara med Sölvis (han vann
uttagningen), men jag tävlade bara med mig
själv och målet var att genomföra tävlingen,
inte bli diskad och överleva. Och så blev det!

Vilken obeskrivlig lättnad och glädje över att
faktiskt ha klarat av detta!  Resten av kvällen
tillbringade jag oavbrutet leende i ett töcken
av glädjeyra. Medan vi såg finalerna med alla
ur flotta hästar tänkte jag att jag själv också
precis hade ridit där. Otroligt!

När tävlingen var över behövde vi hämta
och lämna lite hästar i Akureyris stallområde
och det blev ett spontant besök i Akureyris
finaste stall mitt i natten där vi blev rund -
visade och bjudna på utsökt gott rökt fårkött.
Sedan var det fest vid ridhuset med plockmat,
sång och nya bekant skaper. Natten var lång!

DET ROLIGASTE med denna upplevelse var att
befinna sig mitt inne i den isländska hästkultu-
ren, som faktiskt skiljer sig ganska mycket från
vår svenska. Jag upplever det som att allt är så
mycket enklare än hos oss, både arrangemanget
som sådant och hur folk hanterar och rider sina
hästar. Naturligtvis ser man både god och dålig
ridning även på Island, men alla hästar är lydiga
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och välhanterade, ingen häst är skrikig
och stökig, de finner sig i att bli in- och
urlastade utan att ens överväga att pro-
testera, de rids på i friskt tempo och
framför allt verkar de harmoniska. 

PÅ SÖNDAG avslutade vi vår vistelse i
norr med en rafflande snabb ritt i
snöväder på fina anlagda ridvägar utan-
för Akureyris stallområde. Där red jag
”min” fina ∏órshamar i full fart i ökad
tölt och tokgalopperade uppför några
backar utan att känna minsta rädsla –
snacka om kontraster jämfört med förs-
ta dagen! 

Vi hann också med ett besök i stal-
let hos Baldvin Ari Gu∂laugsson från
Efri-Rau∂alæk som visade sina fina häs-
tar för oss.

Efter en fantastisk god middag på
restaurang Bautinn var det avsked och
hemresa som gällde, och en sista natt i
Reykjavík innan planet lyfte mot
Kastrup igen. 

Hemkommen väntade vardagsliv, en

överfylld mailbox och arbete – men jag
behöver bara blunda för att vara till -
baka: för mitt inre ser jag gården och
stallet, isviddarna, mäktiga snötäckta

berg, trängseln runt ishallen, ryttarna
och alla hästarna. 

Alltid hästar. Alltid. ∑
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”Resten av

kvällen 

tillbringade

jag oavbru-

tet leende i

ett töcken

av glädje -

yra…”

Foto: Þorir tryggvason
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