SM i Bruks och Skogs 2006
Tävlingarna genomfördes i Västervik – nära och bra för gotlänningarna. Tävlingsplatsen var en
speedwaybana alldeles i närheten av en ridskola med ett stort tävlingsstall som kunde ge husrum åt
de cirka 60 hästarna. Login för de tvåbenta var på en jättefin campingplats i centrala Västervik.
Nybyggda stugor med 2-4 rum och hög standard låg fint grupperade vid strandkanten med trevliga
promenadstråk ut på Korpaholmarna.
I bruksridning tävlade Sara Wiss för Gotland med fjordhästen Faxe – första gången i SM och första
gången på fastlandet för Faxe. Han trivdes i stallet med hästkompisar på alla håll. Sara och Faxe
startade mitt i startfältet och Sara hann titta på några ekipage innan det var dags. Reglementet hade
tillförts några nya moment som det var spännande att se i verkligheten. Plattan var utbytt mot ett
brunnslock i en korridor – inga problem för Faxe. Nytt var också tre bommar som låg på små kubbar,
cirka 5 cm höga. Bommarna var utlagda som ett Z och det gällde att kliva över utan att bommarna
ramlade ner. Trav i en korridor som var bred i början och smalnade av väldigt mycket mot slutet var
också ett nytt moment. Här gällde det att inte kliva på sågspånskanterna.
Sara och Faxe gjorde ett lugn och trevligt intryck. Ett missförstånd vid ett av hopphindren och några
steg utanför markeringarna i trångt utrymme och rygga i vinkel medförde ett antal straffpoäng.
Halterna gick bra och slalomportarna. Men vattnet! Även i år blev vattenhindret det största
problemet för många hästar, både i ridning och i körning. Det var inte så djupt och långt men kantat
av rött grus och rätt snabbt grumligt såg det uppenbarligen helskumt ut. Faxe bestämde sig till slut
för att slinka förbi på kanten, mellan vattnet och blomsterdekorationerna… Han var inte ensam om
att ta den vägen. 100 straff och uteslutning ur momentet kostade det.
Bruksridningen, och skogskörningen, genomfördes på lördagen och på söndagen var det dags för
brukskörning. Här tävlade Monica Elebjörk för Gotland med nordsvenska stoet Volma. Monica hade
egen hästskötare med sig, nämligen dottern Lydia. Startfältet var stort, hela 32 ekipage tävlade i SM
och NM, vilket innebar att det fanns både danska och norska kuskar med. Monica körde som ett av
de sista ekipagen. Första momentet var plattan, som i år då var ett brunnslock. Det började inte bra,
för rätt hjul gick inte över locket. Sen var det lastbryggan och vända i trångt utrymme – inga problem.
Rakkörningen gick också bra, noll straffpoäng i protokollet. Här visade förresten en norsk kusk att det
gick lika bra att köra med blicken på mätpinnarna som på syftkäpparna. Arrangörerna lär sätta
mätpinnarna till vänster nästa år …
Monica och Volma fortsatte sen med slalomportarna. Här blev det en liten miss i alfabetet.
Körningen gick bra, bollarna låg kvar på pinnarna men ordningsföljden blev inte den rätta. Sen var
det ju vattnet! Inte heller Volma ville gå igenom denna rödbruna sörja och det gick inte att övertala
henne. Backningsmomenten, lydnadshinder och träbro gick galant.
Sara och Faxe stannade på plats 19 i resultatlistan, nöjda med att ha deltagit och genomfört alla
moment, bortsett från det förfärliga vattenhindret. Monica och Volma blev nr 17, också nöjda med
sin insats. Både hästar och ryttare/kusk har fått nyttig erfarenhet och visat att man kan om man vill!
I skogskörningen hade vi ingen gotländsk deltagare, i år. Vi som var där och tittade blev som vanligt
imponerade av de rutinerade kuskarna, som lade lunnbänken nästan precis med jämn framkant och
knixade fram häst och åttahjulsvagn mellan träd och trånga portar.
Sammanlagt var det nog en 75 starter i de tre olika grenarna och några hästar var faktiskt med i två
grenar. En fjordhingst deltog till och med i alla tre grenarna. En mycket trevlig tävlingsplats, varmt
och fint väder och en massa bekantingar att utbyta hästhistorier med. Kan det bli bättre?

Resultat
Bruksridning
1. Josefine Söderlund, Felicia 3149, Fjord
2. Maria Nordqvist, Ia 2714, Fjord
3. Iris Kylenstjärna, Helmer Bess, Sv Ridp

33 straff
34 straff
43 straff

Nordisk mästare oxå

Brukskörning Häst
1. Ebbe Toresson, Carmensita, Nsv bruks
2. Gunnar Hansson, Gunni, Fjord
3. Anna-Lena Olausson, Frej, Fjord

68 straff
117 straff
118 straff

Nordisk mästare oxå

Brukskörning Ponny
1. Marie-Louise Andersson, Birk, Shetland
2. Jörgen Ström, Surprice, Nsv/Shetland
3. Anita Eckebring, Lojstas Pawik, Russ
Stein Andersen, Danmark, Fjord
mästare

59 straff
105 straff
109 straff
109 straff

Nordisk

111 straff
135 straff

Nordisk

Skogskörning
1. Tobias Andreasson, Linda, Ard/Shire
2. Tobias Sandahl, Marja, Ard
mästare oxå
3. Kenneth Persson Lova, Fjord
De fullständiga resultaten finns på www.juf.se.

Ramona Numelin

150,5 straff

