Ny DM-vinnare!
Gotlands Brukshästförening JUF anordnade söndagen den 7 mars 2004 års distriktsmästerskap i
skogskörning med häst. Vinnare blev Leif Pettersson med nordsvenska stoet Molly och tvåa kom
Mats Boman med nordsvenska stoet Lizette. Det var fyra ekipage som startade i det fina
vintervädret. Förutom Molly och Lizette var det hästarna Maja och Brunte. Solen sken och vinden var
stillsam. Mycket folk kom och tittade, sammanlagt var det ca 35 st som följde ekipagen i skogen eller
samlades runt elden och pratade häst. Arrangemanget genomfördes tillsammans med föreningen
Draghästen, som bl a stod för utspisning med ärtsoppa, kaffe och smörgåsar mm.

Kälk-före
Eftersom tjälen fortfarande var i marken kördes det med kälke istället för vagn på station 3. Sju
portar skulle passeras utan att riva några markeringar eller stöta emot produktiva träd. Två gånger
skulle också ekipaget göra halt och stå stilla i 10 sekunder. Mats Carlén och ardennerstoet Maja
klarade denna station bäst. En annan snitslad bana var station 2 där kusken lastade en sk släpa. Här
gällde det att säkra lasten så att inte stockarna ramlade av, vilket hände en kusk, som fick lasta om en
gång på vägen. Sånt kan väl hända när man arbetar i skogen också men på tävling blir det
straffpoäng! På station 2 hade Mats Boman och Lizette minst straffpoäng.

Lunnbänk och långstock
På station nr fyra skulle man lägga sju stockar i en sk lunnbänk, dvs stockarna läggs i en trave, fem i
botten och två ovanpå, med stockändarna vilande på en annan stock. Hästen drog fram stockarna en
och en och det gällde för kusken att styra och stanna hästen så att framkanten blev så jämn som
möjligt. Ingen av kuskarna klarade lunnbänken i år så här gäller det att träna mer till nästa gång.
Den femte stationen kallas ”långstocken”. En 7-8 meter lång stock drogs fram i en snitslad bana
mellan ett antal portar och hinder, och halvvägs bytte man stock. Man skulle också ta sig fram genom
ett hinder som innebar att hästen klev över hindret, kusken stannade hästen och kopplade om
kättingen så stocken kunde dras fram under hindret. Denna gång var hindret lagt över ett dike och
stocken löpte i diket, vilket verkade väldigt lätt men i praktiken visade det sig ändå svårt att
genomföra. Med denna långa stock skulle man sedan passera några portar och då gällde det att inte
svänga hästen för tidigt utan att hela tiden ha koll på stockänden. En märklig manöver innebar också
att "backa" stocken, dvs vända hästen så att den gick längs med stocken och sköt den framför sig för
att visa att det ska gå att ta sig fram även om det är trångt. På denna station lyckades Leif Pettersson
och Molly bäst.
Fullständiga resultat finns på resultatsidan och bilder på fotosidan.
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