Nya distriktsmästare i Bruks!
Så var då en av Brukshästföreningens huvuduppgifter avklarad – DM i bruksridning och brukskörning
med häst och vagn. I år var tävlingen förlagd till Silikaten i Visby, med hopp om att det skulle komma
lite publik på Brukshästens dag. Och lite publik kom det, med betoning på lite. Dock var vädret med
oss denna gång. Vi minns för tre år sen – samma plats, nästan samma tid men ett oherrans oväder.

18 ekipage kom till start, 10 i ridning och 8 i körning. I körningens ponnyklass deltog en debutant i
dessa sammanhang men en rutinerad kusk i körning nämligen Ewa Kolmodin Weijmar med
shetlandsponnyn Certina. Rutinen visade ekipaget genom att vara det första som utan tvekan gick
genom vattenhindret.

I bruksridningen fanns hela 3 ekipage som inte varit med tidigare och dom fick tillsammans med de
andra möta en bana med nya och ändrade moment som visade sig inte vara så lätta att klara av. Att
skritta över fem bommar, upplagda på kubbar och i solfjäderform, klarade bara två ekipage utan
straffpoäng, nämligen Jasmin på Chifen och Emma på Auður. I ridningen har plattan ersatts av Rida
över gatubrunn – endast ett försök. Här hade Sara B på Safir och Märta på Goldi lägst straffpoäng.
Momentet Flytta föremål hade ändrats så att man skulle flytta saker från en pinne på ena sidan
hästen till en pinne på andra sidan hästen. Den ena saken var en prasslig jacka, som flaxade i vinden
– här gjorde Lydia på Toilu en stor svepande rörelse med jackan över hästens huvud, utan att hästen
rörde en min.

Ett helt nytt moment var Trav genom korridor – en korridor som var bred i början och smal i slutet.
Den klarade alla ekipagen galant. Det största problemet på årets tävlingsbana var vattnet. Här blev 6
ekipage uteslutna för att hästen inte ville gå genom vattenhindret, trots idoga övertalningsförsök
från ryttarnas sida. En annan svårighet var momentet Rygga i vinkel. Den här gången skulle man
rygga hela vägen genom ett L men man fick välja var man gick in och ut.

Vinnare i bruksridningen blev Agneta Hallenfur med islandshästen Rumba. Agneta och Rumba har
varit med tidigare och visat goda resultat och i år fick dom till det ordentligt. Tvåa kom Sara Borre
med russet Safir, som också varit med tidigare och nog hade tränat ordentligt till årets tävling. Trean
och fyran hade samma slutpoäng men det skilde på halterna, som då fick vara utslagsgivande.
Fjolårsvinnaren fick en tuff uppgift, att gå ut som första ekipage på banan och tyvärr spökade
tävlingsnerverna för både häst och ryttare tror jag, för dom glömde ett moment och blev därmed
uteslutna ur hela tävlingen.

I brukskörning för stor häst var det 5 starter. Här var vattenhindret verkligen avgörande. Den enda
som klarade det var Björn Pettersson med Vilja, som också blev vinnare av den klassen. Tvåa kom
Märta Numelin med fjordstoet Goldi, som visserligen blev utesluten ur vattenhindret men hade
genomgående låga poäng på övriga moment. Noteras kan att både Björn och Märta i höst börjar på
den nya kuskutbildningen på 1½ år, som föreningen Skogshästen anordnar på Kvinnerstaskolan i
Örebro. Nästa år kanske det blir en ny kamp mellan dem i tävlingen, vem vet.

Årets tävlingsbana var nog svårare än vad den varit tidigare år, men de som ska åka på SM ska veta
att SM-banan är ännu svårare. Men en tröst kanske kan vara att även SM-deltagande ekipage ofta
har problem med vattenhindret. Det verkar vara så att vattenpölar, stora eller små, i alla andra
sammanhang går att övervinna. Men hästen tycks tro att det är något väldigt skumt med
omotiverade vattenpölar mitt på en grus- eller gräsplan. Då visar det sig tydligt om hästen har sånt
förtroende för sin ryttare och kusk att den gör allt man ber den om.

Tävlingen kunde genomföras tack vare att funktionärer ställde upp som banbyggare, domare,
tidtagare med mera och var uppmärksamma och duktiga på att improvisera och hjälpa till där det
behövdes. Stort tack till er alla.

Här kommer resultatlistan

Brukskörning Häst
1

Björn Pettersson

196 straffpoäng

2

Märta Numelin

197u

3

Monica Elebjörk

454u

4

Patrik Strandberg

299uu

5

Leif Pettersson

U

Uttagen till SM 2007

Brukskörning Ponny
1

Ulla Borre

264u straffpoäng

2

Birgitta Cramér

330uu

3 debutant

Ewa Kolmodin Weijmar

274u

Uttagen till SM 2007

Bruksridning
1

Agneta Hallenfur

86 straffpoäng

2

Sara Borre, Safir

93

3

Rosis Widegren

191u

4

Märta Numelin

191 u

5

Jasmin Stuxberg

268uu

6

Christina Sandström

350uu

7

Lydia Elebjörk 404uu

8

Sara Borre, Dixson

425uuu

Uttagen till SM 2007

9

Sara Wiss

U

1 debutant

Emma Wahlén

150

Ramona Numelin

