
Bruks-DM på Brukshästens Dag! 
 

Den 3 september 2005 var det Brukshästens Dag i hela landet. På Gotland firade vi detta med att 

ordna tävling i bruksridning och brukskörning med häst och vagn.  

Tävlingsplatsen var i år, liksom förra året, Ekeby och änget bredvid bygdegården. Vädret var lika fint 

som förra året och banan var också nästan densamma. De tävlande var också desamma …. Nej, här 

såg vi faktiskt några nykomlingar i tävlingssammanhang, även om de långt ifrån är nybörjare! Och 

som kronan på verket kunde DM-vinnarna utses bland dessa. 

I brukskörning för stor häst vann Monica Elebjörk med nordsvenska stoet Ayla. Monica har lång 

erfarenhet av hästkörning och arbetar som gårdsvärd på Norrbys museigård i Väte. Där har hennes 

hästar fått bra ”praktik”, med köruppdrag flera gånger om dagen. Träning lönar sig med andra ord. 

Ekipaget var det enda som klarade trångt utrymme utan straffpoäng och var dessutom snabbast runt 

banan. 

I brukskörning för ponny skiftade ettan och tvåan plats detta år. Birgitta Cramér med russet Dixson 

kapade åt sig förstaplatsen, även om Dixson fortfarande inte tycker om presenningar, i alla fall inte 

gröna av tyg.  

I bruksridning blev det vinst för Sara Wiss med Faxe, som är en norsk fjordhäst. Faxe gjorde en 

distinkt markering med ena framhoven på plattan och visade matte och alla andra att han mycket väl 

visste vad som förväntades av honom. 

Två debutanter fanns med i årets startfält; i bruksridning Christina Sandström med halvblodet 

Chapeau-Claque som gjorde en mycket snygg vändning i trångt utrymme, trots sin storlek. 

I brukskörning för stor häst fanns ardennerstoet Vilja med kusken Björn Pettersson. Vilja, som bara är 

3 år, genomförde en bra körning, utan uteslutningar i något moment. 

Jag ser fram emot nästa års SM och hoppas vi då kan få en hejarklack med oss från Gotland. 

 

Resultatlistan 

Brukskörning Häst 
1 Monica Elebjörk 76 straffpoäng Uttagen till SM 2006 

2 Patrik Strandberg 89    

3 Benny Thomsson 104 

4 Tore Norrby  133 

5 Per-Olof Thomsson 195 u 

6 Mats A Boman 383 uu 

1 debutant Björn Pettersson 137 

Brukskörning Ponny 
1 Birgitta Cramér 149 u straffpoäng Uttagen till SM 2006 

2 Ulla Borre  200 u 



 

Bruksridning 
1 Sara Wiss  44 straffpoäng Uttagen till SM 2006 

2 Rosis Widegren 56 

3 Agneta Hallenfur 131 u 

4 Sara Borre, Safir 134 u 

5 Sara Borre, Dixson 282 uu 

1 debutant Christina Sandström 96 
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