DM i Bruksridning och Brukskörning med häst och vagn den 2 september 2012 i Stenkyrka
Gotlands Brukshästförening JUF firar 10-årsjubileum 2012 och arrangerade årets Bruks-DM där det
en gång startade, nämligen på MixRanch i Stenkyrka. Här fanns gott om utrymme för själva tävlingen
och mycket bra inkvartering för hästar, ryttare och kuskar. Liksom de senaste åren samlades
deltagare och funktionärer på lördagen för att bygga bana och träna för att sedan äta god mat och
umgås på kvällen. Tidigt på söndagsmorgonen steg tävlingsledningen upp för att bestämma
turordning för de olika momenten och vilka gångarter som skulle gälla, vilket var tänkt som en
tillkommande svårighet för deltagarna.
I år kom det sju ekipage till start, fyra i körning och tre i ridning, varav några debutanter. I körningen
var det dock en verklig veteran som äntligen fick vinna, nämligen Matts Carlén från Kappelshamn
med sin ardennermärr Maja. Dom gjorde en mycket lugn och säker körning genom hela banan. Tvåa
var debutanten Ellen Norrby med nordsvenska Betty, som också hade mycket bra resultat.
I bruksridningen var det en debutant som vann, Ola Hartman med sin fjordvalack Filur. Även här var
det Ellen Norrby och Betty som knep andraplatsen men nu i ridning. Ellen hade egentligen bättre
poäng men fick en uteslutning i momentet backa i vinkel och kunde då inte placera sig före Ola, som
genomförde alla moment.
Som vanligt var några moment lätta och några svåra. Lydnadshinder har vi inte haft alla år för det är
så svårt att hitta något som verkligen sätter hästarna på prov, men i år lyckades det! Två getter gick
och betade alldeles bredvid ridbanan och när det blev dags för tävling stängdes getterna in på ett
utrymme alldeles nere i hörnet där ryttarna faktiskt skulle galoppera förbi och kuskarna trava. Alla
hästarna reagerade, mer eller mindre, men lyckades i alla fall ta sig förbi, kanske inte riktigt som det
var tänkt alla gånger. Mitt i alltihopa fick vi dessutom ta paus och binda fast getterna för dom var ena
hejare på att bryta sig ut.
Nytt för ridningen var att vända i trångt utrymme inte var en fyrkant utan ett runt utrymme. Lilla
smidiga New Foreststoet Charisma vände runt lugnt och sansat och satte inte en enda hov på linjen.
Presenning är inte så läskigt längre, jag tror många tränar på det. Inte en enda straffpoäng för någon i
det momentet! Inte heller att kliva av och på bryggan vållade några problem i år.
Att backa med häst och vagn är svårt, speciellt i vinkel, endast vinnaren klarade detta galant utan
några straffpoäng. De andra var tvungna att avbryta. Det andra backningsmomentet som handlade
om att backa rakt bakåt gick mycket bättre, det klarade alla. Inte heller ryttarna har det lätt att få
hästen att backa i vinkel, här var det också vinnaren som klarade momentet med bara några tramp
på linjen.
Mitt på ridbanan ligger det en nergrävd gatubrunn, ca 35 cm i diameter. Kuskarna ska köra så att
endast vagnens ena bakhjul går över brunnen och ryttarna ska få hästen att trampa på den med
någon hov. Gissa om hästarna är duktiga på att ta extra långa kliv just då … Här lyckades Ola bäst av
ryttarna och alla kuskarna utom vinnaren (!) klarade momentet.
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