DM i Bruksridning och Brukskörning avgjort!
Söndagen den 7 september 2008 mötte 17 ryttare och kuskar upp vid SRK:s ridhus i Sjonhem
för årets tävling. Dagen gick i regnets tecken. Emellanåt var det bara fuktigt. Banan innehöll
inga planerade vattenhinder men fick rätt snart två naturliga sådana på lämpligt ställe inom
travsträckan. Hästarna hade dock inga problem med dem, det var ju ändå vatten överallt …
Banan visade sig vara svår och bara ett par ekipage klarade sig inom idealtiden. I körningen
var det momentet där man ska backa in vagnen helt och hållet i ett tänkt garage som vållade
problem för alla kuskar utom Matts Carlén som klarade det galant. I ridningen var det två
ekipage som lyckades undvika att trampa på linjer där det är trångt – Lydia Elebjörk nollade i
Backa i vinkel och Sara Wiss i Vända i trångt utrymme.
Hälften av hästarna debuterade i dessa sammanhang och dom gjorde mycket bra ifrån sig. I
brukskörningen var det tre erfarna kuskar med varsin ny häst som la beslag på de tre första
platserna. Vann gjorde Patrik Strandberg med ardennervalacken Milton och det innebär
kvalificering till SM 2009. Tvåa kom Sara Wiss med fjordhästen Frej och trea Björn
Pettersson med sin ardenner Vilma. Både Patrik/Milton och Sara/Frej gjorde bra ifrån sig
även i skogskörningen i mars.
I bruksridningen däremot var det veteranerna som knep placeringarna. Äntligen efter flera år
med andra- och tredjeplatser vann Rosis Widergren med sin islandshäst Leiri. Två kom
fjolårsvinnaren Sara Wiss med fjordvalacken Opus och trea Agneta Hallenfur med
islandshästen Rúmba. Både Agneta och Sara har tidigare tävlat i SM för Gotlands län och
nästa år blir det Rosis tur.
Det är roligt med tävlingar där unga och gamla, män och kvinnor, tävlar på lika villkor. Det är
även glädjande att hästar tävlas i både ridning och körning. Att fler ungdomar kommer med
bådar också gott inför framtiden.
SRK:s anläggning höll hög standard och tillgången till ridhuset var toppen, även om några
hästar aldrig förut varit inne i ett sånt … En liten besvikelse var väl att vår tävling inte
lockade någon deltagare från ”hemmaplan”. Slutligen ett stort tack till alla tävlande och
funktionärer som kämpade sig igenom den långa dagen. Jag hoppas och tror att kommande
tävlingsarrangörer drar nytta av erfarenheterna från årets tävling.
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