
Tävling i Bruks 2004 
 

Årets distriktsmästerskap är avklarat! Sammanlagt 18 ekipage kom till start i Ekeby söndagen den 29 

augusti. Vädret var perfekt och platsen väl lämpad för arrangemanget. I bygdegården fanns 

sekretariat och servering och i änget bredvid en trevlig och inte alltför lätt bana. Förutom tävlande, 

medhjälpare och funktionärer strömmade en del publik till under dagen. 

Bland de startande ekipagen var det faktiskt flera stycken som för första gången tog steget ut på 

tävlingsbanan, även om de inte alls är nybörjare i hästsvängen. Det är jätteroligt med nya ansikten 

och hästar, lite föryngring och jämnare könsfördelning! Hoppas nu att inte alla gamla hästkarlar tar 

illa upp, ni har värdefull kunskap och erfarenhet att dela med er av! 

 

Svår bana 
Banan var ganska svår men en distriktsmästare ska veta att SM-banan är värre! För många var det 

backning, med eller utan vagn, som var knepigast. Hästarna behöver tränas mer i att ta det lugnt och 

ta små steg hellre än ett stort kliv, som riskerar att hamna utanför linjen. På Gotland har vi heller inte 

så mycket kuperad terräng så våra hästar är inte så vana vid att dra vagn i med- eller motlut. Ska man 

dessutom göra halt mitt i en backe blir det ännu svårare.  

Att parkera nära en lastbrygga klarade de flesta galant och i momentet rakkörning var det också 

många ”nollor”. Rakast av alla körde Ulla Borre med sitt russ Safir; de tre mätpunkterna skiljde sig åt 

med 1 cm! Att trava över en prasslande presenning var lite knepigt; någon vägrade helt. Nordsvenska 

stoet Molly gjorde med sin ryttare ett extra jämfotahopp mitt på, det såg roligt ut.  

Alla klarade sig inom den utmätta maxtiden och någon var väldigt nära idealtiden. I 

funktionskontrollen studerades både häst och utrustning och i körningen även anspänning och 

frånspänning. Små brister här och var hade nästan alla, det var bara Per-Olof Thomsson och Jevalia 

som ”nollade” här. Som lydnadshinder i år fungerade en liggande tunna med en presenning över. 

Tidigare år har den varit jättefarlig men i år var det inte många som brydde sig nämnvärt. Frågan är 

vad vi hittar på till nästa år. Någon föreslog en bärplockare som hukar i buskarna … 

 

Vinnarna 
Hur gick det då i tävlingen? Jo, till SM nästa år kan vi skicka en som varit med förr och en nykomling. I 

bruksridningen vann Märta Numelin på fjordstoet Goldi med låga 26 straffpoäng. Det syntes på 

ekipaget att det här inte var första gången på en bruksbana. Bland debutanterna i ridning lyckades 

Rosis Widegren bäst med sin islänning Leiri. Totalt var det 6 ekipage som tävlade i ridning. Domare 

var Ylva Rosenqvist och undertecknad. 

 

I körning med häst skickar vi Patrik Strandberg med ardennerstoet Miketta till SM. Ekipaget har varit 

med alla år sedan år 2000 och den erfarenheten har nu gett resultat. Klassen vanns dock av Märta 

Numelin och nordsvenska stoet Molly men eftersom Märta i förväg valde sin fjording Goldi som DM-

ekipage får hon finna sig i att lämna företräde till Patrik. Roligt dock med en ung tjej och en i detta 

sammanhang debuterande häst på första platsen! I körningen med häst tävlade 10 ekipage och 

domare var Leif Pettersson och Anneli Ahlqvist. 



I ponnyklassen startade två ekipage och av dem gjorde Ulla Borre och Safir dagens bästa insats. 

Den fullständiga resultatlistan redovisas separat. 

 

Bilder efterlyses! 
När den långa tävlingsdagen var slut och prisutdelningen avklarad hade alla redan hjälpts åt att riva 

banan så vi kunde åka hem med våra hästar och pusta ut. Det mesta hade fungerat bra, även om 

väntetiderna ibland känns långa. Vi gör vad vi kan för att snabba upp hanteringen av protokollen men 

här finns mer att göra. Många funktionärer krävs en sån här dag och ändå saknade jag någon som 

kunde utrustas till att bara vara fotograf! Är det någon som har bilder så vill jag gärna ta del av dem.  

Jag vill rikta ett stort tack till alla tävlande, medhjälpare, funktionärer och andra; ingen nämnd, ingen 

glömd. 

 

Visby den 30 augusti 2004 

 

Ramona Numelin 

Tävlingsledare 

 


