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”Wilmer den envise” är väpnare åt Sir Patric. Med den vackra vita flygande holländaren Gimmic, också känd som ”Gimmic den förskräcklige”, har denna blivande riddare redan debuterat på rännarbanan trots sin ringa ålder. Fortsätter
denne riddaraspirant i samma stil må samtliga riddare i Svea rike darra i knäna, ty en mer ihärdigt övande väpnare har sällan skådats”. Texten från Nordic Knights webbplats. Foto: MALTE MYRÉN PETTERSSON

Ett lodjur från Robertsfors
ROBERTSFORS. Wilmer Grundströms långa resa
mot sina drömmars mål, att bli en dubbad riddare
inom Johanniterorden fick sämsta möjliga start. Men
detta till trots gav han inte upp utan kämpade vidare,
vilket givit honom epitetet; ”Wilmer den envise”.

Jag sålde min Harley Davidson
för att få råd till Wilmers
vapen.

Inspirerad av mamma Annika började Wilmer ta ridlektioner redan som tioåring.
Han började med hoppning
men gick ganska snart över
till dressyr.
Men just som han började
bli en ganska duktig ryttare föll han av hästen så illa,
att han bröt armen på tre
ställen.
– Det gjorde ju ganska ont
att ramla av, så då blev jag
ju lite rädd för att rida, förklarar Wilmer, och berättar

Och sedan det lägret är
inget sig likt, varken för Wilmer, hästen eller hans mor.
– Jag sålde min Harley
Davidson för att få råd till
Wilmers vapen, berättar
mamma Annika.
Wilmer blev antagen i
tornerlaget Nordic Knights
under riddarnamnet ”Lodjuret från Robertsfors”
och for hem och började träna tornerspel och beridet
bågskytte.

att han fick ett tre månader
långt ridförbud.
– Och så var man liksom
tillbaks på noll igen, säger
Wilmer, som bara hade att
acceptera läget.

När han var tillbaks i sadeln

igen fick han av sin hästmassör ett spännande tips.
– Hon berättade att tornerlaget Nordic Knights skulle
anordna ett riddarläger för
ungdomar på Skokloster
slott, säger Wilmer.

Bågskytte tränar Wilmer hemma på tomten. I övrigt är det ridhuset som
gäller. Minst 20 timmar i veckan brukar det bli. Foto: CALLE RISING

Annika Liljebo

– Wilmer tränar flera
timmar om dagen, berättar
Annika. Han växlar mellan
vanlig ridträning, beridet
bågskytte och tornerspelsträning. Sen nöter han
bågskyttet hemmavid.
När Wilmer fyller 18 år får
han börja möta motståndare
man mot man i tornerspelandet. Bäva månde de riddare som då möter Wilmer,
Lodjuret från Robertsfors.
CALLE RISING

Wilmer Grundström, den envise, visar väpnarbrevet som tillkännager att
han antagits som väpnare till Sir Patric Fälldin. Foto: CALLE RISING

Wilmers utrustning kostar omkring 100 000 kronor, en summa som mamma Annika finansierade genom att sälja sin motorcykel. Foto: CALLE RISING

Beridet bågskytte är en officiell gren under Svenska Bågskytteförbundet
där Wilmer slutade som junior 6:a vid sitt första SM. Foto: TILDE WRANGELL

