SM i Bruks och Skogs 2007
Den 11-12 augusti var det SM i bruksridning, brukskörning och skogskörning i Ingelstad,
strax söder om Växjö. Tävlingsplatsen låg i anslutning till Ingelstad naturbruksgymnasium
som kunde erbjuda logi för både hästar och ryttare/kuskar. På lördagen samsades
bruksridningen och skogskörningen på en väl samlad yta där man kunde stå på en plats och se
nästan allting samtidigt. Pluspoäng! Programmet, som ingick i entréavgiften, var väldigt fint,
med färgbilder, beskrivning av de olika tävlingsformerna och presentation av alla deltagare.
Dock saknades uppgift om vilka domarna var – och det vet jag än i dag inte.
Tävlingsbanorna var – som vanligt – riktiga utmaningar. Erfarenhet och blick för hur man kan
utnyttja terrängen kännetecknar banbyggarna! I skogskörningen t ex skulle ekipagen ”klättra”
med den lastade åttahjulsvagnen upp och ner längs en stenig backe och det var inte många
centimeter tillgodo till träden på sidorna. Det var riktigt roligt att se hur dom duktiga kuskarna
klarade av svårigheterna. Halter i mot- och medlut – det gällde alla tävlingsdisciplinerna – var
naturligtvis väldigt branta och låg så uträknade att hästarna verkligen fick hålla sina bördor på
plats. En liten häst satte sig i selen för att hålla vagnen i nerförsbacken.
Lunnbänk och helstock i skogskörningen är lite spektakulärt. Lunnbänkens framkant ska helst
vara helt jämn och det fanns många tricks för att lyckas med det. Allt hänger dock på att
hästen lyssnar noga och har förmåga att bara ta ett litet steg framåt eller kanske t o m bara luta
sig lite fram i selen för att kusken ska få stocken på rätt plats. När helstocken skulle
manövreras genom sin bana gällde det att ha koll på stockänden innan man svängde och i det
momentet stocken ska under ett hinder (hästen går över) var det lite bättre plats åt ena sidan,
men alla kuskar observerade inte det utan rev hindret. Vinnaren i skogskörning, Linus Elmelid
med ardennervalacken Pontus, hade nästan inga straffpoäng alls – 49, som i dessa
sammanhang är väldigt lågt. Linus har kört flera SM och vunnit en gång tidigare. I vardagen
använder han sina hästar i skogen, så rutin det har dom!
Lördagen bjöd också på bruksridning. Här var fjordhästen välrepresenterad – hela 9 av 18
startande. Dock var det inte en fjordhäst som vann. Det gjorde en debutant! Gabriella
Eriksson-Lindberg, bara 16 år, från Uppsala med ett korsningssto New Forest/Russ som hette
Primadonna. Hon fick bara 13 straffpoäng och det i princip för att hon tvekade lite att gå över
den svart-vitrandiga presenningen. Alla övriga momenten genomförda utan straff! Vårt
gotländska ekipage, Agneta Hallenfur med Rúmba gjorde en klart godkänd insats (16:e plats)
men missade tyvärr en halt helt och hållet. Agneta har skrivit en egen rapport som väl
beskriver svårigheterna på tävlingsbanan, läs den här!
På söndagen var det så dags för brukskörning för stor häst och ponny. Här var Gotland
representerat av Björn Pettersson med ardennerstoet Vilja. Björn och Vilja visade att dom
kunde det här med att backa i vinkel. Även backa in i port gick bra, möjligen lite för bra för
”bakväggen” ramlade ner. Efter drygt halva banan återstod sen 10 slalomportar som skulle
passeras utan att de förargliga bollarna ramlade ner. Här hade dock ekipaget tappat lite av
koncentrationen och kom inte rätt till alla gånger vilket gjorde att funktionärerna fick många
bollar att sätta på plats igen … En 13:e plats blev resultatet vilket är helt godkänt. Vinnaren i
brukskörning med häst blev Ebbe Toresson med nordsvenska stoet Carmencita. Han har
vunnit förr. Linus Elmelid, som vann skogskörningen hamnade på en 4:e plats med en annan
ardenner, Prins. Anita Eckebring från Uppsala lyckades med bedriften att vinna ponnyklassen
med russet Lojstas Pawik och komma två i hästklassen med nordsvenska valacken Zesam.

Till slut måste jag få säga att det är roligt att det kommer flera nya, unga, killar och tjejer i de
här tävlingsgrenarna. Möjligen saknar man killarna i bruksridning. Där fanns inte en enda.
Det var också många debutanter i år och det gick ju bra för dem! Lite statistik avslutningsvis:
Skogskörning (18 startande)
5 debutanter med placeringar 7, 9, 11, 13 och 15
3 kvinnor varav 2 debutanter. En sjundeplats för 19-åriga Anna Hägg från Hallands län.
8 st över 40 år, 10 under 40 år. Yngsta deltagaren 19 år, äldsta deltagaren 62 år
Bruksridning (17 startande)
10 debutanter med placeringar 1, 4, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17
Inga killar!
4 st över 40 år, 13 under 40 år. Yngsta deltagaren 12 år, äldsta deltagaren 64 år
Brukskörning (19 startande häst, 6 ponny)
8 debutanter häst med placeringar 3, 6, 12, 13, 14, 15, 18, U
1 debutant ponny plac 6. Yngsta deltagaren Emil Toresson, som åkte direkt med sin häst till
Gotland och tävlade i Ungdoms SM i körning (där kom han också 6:a)
6 kvinnor i hästklass varav 3 debutanter
4 kvinnor i ponnyklass
14 st över 40 år, 11 under 40 år. Yngsta deltagaren 17 år, äldsta deltagaren 70 år.
Fullständiga resultat finns på www.juf.se
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