2010 års DM i Bruks har genomförts …
Helgen den 4-5 september blev en riktig hästhelg hos Blenda Horwitz på Sindarve gård i Garda. Alla
som skulle tävla i årets DM – och några till – kom redan på lördagen och hjälpte till att bygga banan.
Det gick i ett huj när så många var med. Märta Numelin hade gjort en banskiss och delade ut
arbetsuppgifter till alla. Blenda Horwitz hade ställt både ridbana och ridhus till vårt förfogande och
dessutom två av sina praktikanter som visste var det fanns grejor som vi behövde låna.
Årets tävlingsbana kännetecknades av många vattenhinder. Den pölen som ingick i banan var faktiskt
ganska djup i mitten. Hopphindren som stod på banan när vi kom fick stå kvar, en del skulle hoppas
över och en del stod mest bara i vägen…
När banan var färdig hade vi bangenomgång och därefter var den öppen för träning för den som ville,
och nästan alla hade tagit med sin häst och tränade några timmar på eftermiddagen. Det kan tyckas
konstigt att man får träna på en tävlingsbana före tävling men vi är en liten förening med små
resurser och mäktar inte med att bygga träningsbanor också. Dessutom kan jag säga, med facit i
hand, att banans svårigheter minsann gav utslag i tävlingen ändå. Tävlingsnerver?
Till kvällen var det ett tiotal tävlande och funktionärer som hade valt att övernatta på Sindarve och vi
hade mycket trevligt kring matbordet hos Blenda och vid eftersnacket i ”vår förläggning”.
Tävlingsdagen började med fint väder – tack för det! Eftersom alla varit med om banbyggeri och
genomgång kunde tävlingen starta på utsatt tid kl 10. Sen flöt det på alldeles förträffligt smidigt och
var klart redan till kl 13. Vi hade några debutanter i år; Runa Lereng i körning – och hon vann! Runa
red samma häst också och kom där tvåa.
I ridningen hade vi för första gången en hingst med, det var en islandshäst riden av Petra Söderholm.
Han hade aldrig hoppat hinder på bana förut men gjorde det med bravur. Nästan allt han gjorde var
för första gången så det blev en bra social träning för honom. Och så många snygga ston det fanns
på området …
En veteran återvände också till tävlingen, Per-Olof Thomsson körde sin Jevalia till en andraplats och
var den enda som nollade på funktionskontrollen.
Lydia Elebjörk fick äntligen vinna med sin Carisma; i fjol kom hon tvåa. Märta och jag, som var
domare, undrade nog lite i funktionskontrollen hur det skulle gå när Carisma mest stod på bakbenen
när Lydia skulle sadla men när dom kom ut på banan märktes det att det här ekipaget hade tränat
mycket. Hoppas dom fortsätter med det och satsar på SM nästa år!
Det var överlag väldigt låga straffpoäng i år och bara en enda uteslutning, det har nog aldrig hänt
förut. Lägst poäng hade Lotta Bengtsson i körning ponnyklass, endast 2 straffpoäng totalt för hon
parkerade lite för långt från bryggan!
Jag tror och hoppas alla var nöjda med hästhelgen på Sindarve i Garda, för egen del var det toppen!

Ramona Numelin

