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Sakskøbing-pige opnåede sit hidtidige højdepunkt ved NM i Middelfart

Forrygende sidste runde
sikrede nordisk bronze

,

Monica Bugge Skibsted vandt NM-bronze både Individuelt og for hold. PRIVATFOTO

NM-stævnet i Middelfart
bød også på en bronzeme
dalje i holdkonkurrencen.
Sammen med Josephine
Toftdal Bagge, Line Nør
ager Kristensen og Anne
Line Knudsen blev hun
nummer tre foran Finland.

Norge tog guldet, mens
svenskerne vandt sølvme
daljerne.

JØRN JUST KRISTENSEN
jom@fofketidende.dk

holdsrytter Kim Kjærgård
på Fyn.

Året har indtil videre
budt på konkurrencer i
Belgien, Holland, Sverige,
Norge, Tyskland og selvføl
gelig Danmark.

- Jeg håber på at komme
med til EM næste år. Det er
mit store mål, afslører den
ambitiøse ride-pige, som
er datter af Pia og Martin
Bugge Skibsted, der ejer
Sakskøbing Sukkerfabrik.
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norske Sandra LØvås.

EM er det store mål

Monica Bugge Skibsted
begyndte at ride som seks
årig, men karrieren tog
først for alvor fart for fire
fem år siden. Hun begynd
te at få bedre heste, bedre
trænere og investere endnu
mere tid i sin lidenskab.

Hun træner nu cirka tre
timer dagligt - blandt an
det hos den tidligere lands-

•• SAKSKØBING Pres-
set var maksimalt på

Monica Bugge Skibsted før
fjerde og sidste runde af de
Nordiske Mesterskaber i

ridebanespringning i Mid
delfart sidste weekend.

Den 20-årige Sakskø
bing-pige lå på en samlet
femteplads i den indivi
duelle konkurrence for
young riders (19-21 år)
efter blandede præstatio
ner i de første tre runder.
Men hun kunne stadig nå
en podieplads med en top
præstation i sidste runde.

- Jeg var ret nervøs. Tidli
gere på året lå jeg nummer
tre ved DM før sidste run
de, men begik nogle fejl og
faldt et stykke tilbage, så
jeg var bekymret for, om
jeg kunne stå for presset,
fortæller Monica Bugge
Skibsted fra Sakskøbing
Rideklub ærligt.

Men hun ikke bare stod

for presset. Hun og hendes
tyske hest Quwita B leve
rede en fuldstændig fejlfri
runde og strøg op på tred
jepladsen og vandt bron
zemedalje ved de Nordiske
Mesterskaber.

- Det er mit bedste resul
tat, fastslår den veltalende
østlollik og tilføjer:

- Indtil videre.

Guldet gik til svenske
Elenor Bellander foran


