
DM i skogskörning med häst 2008 

Söndagen den 16 mars avgjordes årets distriktsmästerskap i skogskörning med häst på Hästnäs (!) 

utanför Visby. 6 ekipage ställde upp i tävlingen, varav två debuterande kvinnor med varsin norsk 

fjordhäst. Favorittippad var Björn Pettersson från Tofta, som nyligen avslutat en kuskutbildning i 

Örebro. Det syntes både på körningen och i tävlingsprotokollet att Björn hade fått mycket träning i 

att arbeta med häst i skogen. Snabbt och elegant lotsade han sitt ardennersto Vilja genom banans 

olika moment.  

Skogskörning är dock ingen lätt sport. Virkeshantering och kluriga körvägar i skogen kan ställa till det. 

Två ekipage körde fel väg i skogen och blev därmed uteslutna ur just det momentet, trots låga 

straffpoäng i övrigt. Men den svåraste stationen är nog lunnbänken. Där ska hästen och kusken lägga 

upp sju stockar en och en på en sk underliggare. Stockarna ska ligga jämnt i framkant och inte lämna 

någon glipa mellan sig. Det är mycket klurigt. Och det blev också på den stationen som hela tävlingen 

avgjordes, med det allra sista ekipaget.  

När Patrik Strandberg med debuterande ardennervalacken Milton kom till stationen hade publiken 

snart räknat ut att han hade vinstchans, om han klarade sig på max 109 straffpoäng. Spänningen var 

olidlig när funktionärerna mätte det färdiga resultatet och skrev i sitt protokoll. Slutligen stod det 

klart att Patrik hade klarat sig på 104 straff och tog hem segern med knappa 5,5 poäng. Därmed får 

Patrik Strandberg från Stenkyrka representera Gotland i nästa års Svenska Mästerskap i skogskörning 

med häst.  

Det blev en trevlig dag för de cirka 30 personer som träffades i skogen med hästen som gemensamt 

intresse – eld att grilla korv vid, hästprat och barn och hundar som myste i den fina skogsgläntan.  

Resultat 
 

Tävlande Häst  Station 1 Station 2 Station 3 Station 4 Station 5 Summa Plac 

Göran 

Strandberg 
Milton, 

ard 

1 17 20 100 u 115 253 u 4 

Ramona 

Numelin 

Goldi, 

fjord 

3 55 39 209 46 352 3 

Björn 

Pettersson 

Vilja, 

ard 

5 27 1 83,5 53 169,5 2 

Sara Wiss Frej, 

fjord 

0 100 u 1 101,5 61 263,5 u 5 

Matts 

Carlén 

Maja, 

ard 

0 100 u 10 100 u 95 305 uu 6 

Patrik 

Strandberg 

Milton, 

ard 

0 0 11 104 49 164 1 

 

 


