Brukshästens dag 1-2 september 2007
Det blev en intensiv helg med många aktiviteter och i princip etthundra procent fokus på
brukshästen. Det började egentligen redan på torsdag kväll. Då kom 6 av eleverna från
kuskutbildningen på Kvinnersta i Örebro med sin lärare till Gotland. Dom åkte runt lite på ön
på fredagen och besökte bl a Norrbys kulturreservat i Väte för att titta på platsen för DMtävlingarna. På kvällen fyllde dom sin lastbil med ban- och byggnadsmaterial och på lördag
morgon bar det av till Väte.
Skogens dag
Där var det Skogens dag i en fin skogsdunge nära den gamla gården, där allting stått still sen
1940-talet. Länsstyrelsen var arrangör tillsammans med föreningar och organisationer och
man vände sig särskilt till barnfamiljer. Redan kl 10 började de strömma in till gården och
letade sig ner till skogsstigen med alla utställare. Där fanns också, på ungefär halva vägen,
brukshästföreningens varmkorv-försäljning i den gamla militära kokvagnen, som vi vecklat
upp för ändamålet. Solveig Björkqvist och Ulla Larsson bemannade – som vanligt – butiken.
Uppe på gården höll hästarna till. P-O Thomsson, Matts Carlén och Monika Elebjörk hade
spänt för varsin vagn och erbjöd hästskjuts från gården ner till skogen – och tillbaka för den
som ville. Två nordsvenskar och två ardennerhästar stod för hästkrafterna. Matts Carlén hade
en hingstunge vid sidan – jag vet inte om han bidrog så mycket till framdrivningen … Uppe
på gårdsplanen fanns också Lydia Elebjörk och Hanna Weber med varsitt russ för att erbjuda
barnen en liten ridtur. Där var också Marina, Julia och Lisa Buskas med två stora hästar för
samma uppdrag. Cirka 150 personer fick på detta sätt en hästupplevelse med sig hem och
kuskar och ledsagare några extra kronor i fickan.
Samtidigt arbetade Örebrokuskarna med planering och banbyggning till söndagens tävling.
Hela dagen och stor del av kvällen gick åt till att få allting i ordning. Och tidigt nästa morgon
gick fordonen mot Väte igen.
DM i Bruks
14 ekipage hade anmält sig till tävlingen – 5 kuskar och 9 ryttare. Dagen började med regn
och blåst men så småningom gav sig i alla fall regnet iväg. Örebrokuskarna hade gjort en
mycket trevlig bana. Man hade utnyttjat gårdsmiljön med grindhål, lastbrygga och stallportar.
För första gången i föreningens historia hade man också lyckats ordna ett lydnadshinder som
förväntades ge utslag – nämligen två halvstora grisar som skulle passeras i trav. Jag kan säga
att de flesta klarade provet mycket bra och ingen häst blev så förskräckt som vi kanske
befarade.
Slalomportarna såg vid en hastig titt ut som rena snårskogen av pinnar med bollar på. För
körekipagen gällde det att ta ut svängarna ordentligt om man skulle komma rätt. Ryttarna
kunde ha fördel av en liten smidig häst eller välja att rida på säkerhet och lägga en volt. En
annan överraskning för ryttarna var att flytta föremål-momentet bestod i att öppna och stänga
en grind med eltråd (ej strömförande) på. De flesta klarade det bra.
Mitt i travsträckan låg det en grå presenning med lite regnvatten i. Endast 1 ekipage av 14
klarade det momentet utan straffpoäng. Alla andra hade problem och mer än hälften blev
uteslutna. Jag tror alla kunde intyga att hästen utan problem går i vatten i normala fall men när
det – helt omotiverat – ligger nåt prassligt med vatten i mitt på gräset, då är det nåt skumt man
ska akta sig för!

Resultat
Patrik Strandberg vann körningen med ardennerstoet Miketta. Ingen kusk klarade sig utan
uteslutning i något moment (vatten …) men Patrik hade bara ett u. Han var också bäst på
precisionsmomenten – 1 straffpoäng på lastbryggan och 0 straffpoäng på rakkörningen. Alla
hade tidstillägg för det var en svår bana – det var vi nog överens om.
I bruksridningen gick segern till Sara Wiss med fjordhästen Opus – en revansch för Sara som
så snöpligt missade ett moment förra året. Även här fick alla ryttare tidstillägg och av samma
skäl – banan var svår. Saras straffpoäng var till hälften på grund av tiden, i övrigt verkade det
segrande ekipaget inte ha något större problem med nånting. Vi hade några nya i startfältet
och det gick riktigt bra för de flesta.
Här kommer hela resultatlistan:
Brukskörning
1 Patrik Strandberg
2 Monika Elebjörk
3 Göran Strandberg
4 Leif Pettersson
Matts Carlén
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Uttagen till SM 2008

Bruksridning
1 Sara Wiss
2 Rosis Widergren
3 Agneta Hallenfur
4 Kikki Hurtig (ny)
5 Sylvi Hallström (ny)
6 Inger Malmberg (ny)
7 Lydia Elebjörk
Hanna Weber (ny)
Lydia Elebjörk

Opus
Leiri
Rùmba
Stina
Chifen
El Gano
Ayla
Deisy
Toilo
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Uttagen till SM 2008

När tävlingen var avklarad öppnades banan för den som hade ork och lust att träna lite extra
på något moment. Överdomaren och läraren från Kvinnersta lånade en häst och visade hur
banan skulle köras. Även några ryttare tog tillfället i akt att ge hästen lite extra träning i det
där som var svårt med tävlingsnerverna i dallring. Många deltagare kommenterade dock att
banan var mycket trevlig och bjöd på både svårigheter och nytänkande.
Sent på söndagkvällen, när allt banmaterial var tillbaka på plats och kokvagnen ihopvecklad
och hemforslad summerade vi helgens aktiviteter. Örebrokuskarna konstaterade – trötta i
kropp och huvud – att dom hade fått med sig en hel del nyttiga erfarenheter och att Norrbys
kulturreservat i Väte var en mycket bra plats att visa brukshästens färdigheter på.
Ordföranden framförde föreningens tack för en mycket väl genomförd tävling – ambitiöst och
professionellt – och välkomnade Örebrokuskarna tillbaka till Gotland.
Även ekonomiskt gick hela helgen ihop sig hyfsat bra för föreningen med tanke på att vi
betalade en del av fastlänningarnas resa och uppehälle samt hade satsat lite extra på
annonsering av Brukshästens dag.

Ramona Numelin

