DM i skogskörning med häst 2005 den 20 mars
Då var det avklarat igen, årets DM i skogskörning med häst. Tyvärr hade flera av de skogskörande
ekipagen förhinder denna gång men tre tappra ställde upp. Tävlingsplatsen var en liten fin
skogsdunge nära Toftavägen och Tofta kyrka. Där var en gallring genomförd så det fanns gott om
massaved att släpa omkring. Föret var en blandning av barmark och snö men marken var hård och
isig på vissa ställen. Antalet funktionärer var fler än antalet tävlande, för det behövs många som
hjälps åt att bygga bana, mäta och skriva protokoll. Några hade också ordnat med fika vilket tävlande
och funktionärer med frusna fingrar tackade särskilt för.

Station 1 och 2 handlade om att visa upp hästen och utrustningen samt dra ett släplass med
massaved i en snitslad bana. Då gällde det att veta vart man skulle och köra portarna i rätt ordning.
Dessutom skulle massavedsbitarna ligga kvar på lasset också, vilket inte var det lättaste!

På station 3 körde man också en snitslad bana men nu med en timmerlastad kälke. På två ställen
skulle ekipaget göra halt ett visst antal sekunder och där visade det sig hur lydig hästen var. Station 4
var ”lunnbänken” och den var en riktig utmaning. Stock för stock skulle dras fram och läggas i en
snygg ”hög”. Det handlade om att få framkanten så jämn som möjligt och stockarna att ligga tätt
tillsammans. På sista stationen, nr 5, drog ekipaget en långstock på ca 8 meter. I den snitslade banan
ingick diverse hinder som det gällde att ta sig förbi.

Det är inte så många som kör med häst i skogen längre. De som gör det vet vilka svårigheter man kan
råka ut för och tävlingsmomenten i skogskörning är ett bra test på hur mycket man har tränat. Det är
framförallt två saker som är viktiga för att göra ett bra jobb, förutom en häst och rätt utrustning
förstås. Det första är att hästen är lydig, lugn och lyhörd och kan stå stilla när kusken ber om det. Det
andra är att kusken har en god uppfattning om hur man hanterar timmer och massaved på ett säkert
och effektivt sätt.

Vinnare i söndagens tävling blev Jimmy Jönsson från Öja med ardennerstoet Linnéa. Tvåa kom Leif
Pettersson från Visby med nordsvenska stoet Molly och trea Stefan Johansson från Rone med
ardennerhingsten Karbonid.
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