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Gotlands Brukshästförening JUF – Årsberättelse 2004 
 

Verksamhetsåret började med en härlig slädutflykt i Tingstäde! På första sidan i Gotlands 

tidningar var en fantastisk bild av Mats Bomans par med fölunge (= tre hästar i bredd) framför 

en kälke full med folk. Bakom ekipaget syntes fler både ridna och körda hästar. Snön låg vit 

och fin i skogen och grillplats var förberedd till pausen. Den utflykten var helt spontan och 

bestämdes i all hast när det såg ut som om snön tänkte ligga kvar. Mer av den varan blev det 

sen tyvärr inte. 

 

I mars ordnades DM i skogskörning. Inte mer än fyra ekipage ställde upp men många 

människor kom och tittade. Tidningarna uppmärksammade även detta arrangemang. 

 

Påskutflykten har nu blivit tradition. 2003 var vi i Hide och 2004 i Lojsta, dit även många 

ekipage från andra klubbar och föreningar sökte sig.  Sammanlagt var det 15 hästar av 

skiftande storlek som var ute i Lojstaskogarna. P-O Thomsson råkade ut för lite vagnshaveri 

men det avlöpte lyckligt. Russen lät sig också beskådas vid utfordringsplatsen. 

 

En kväll i maj samlades några st till vårbruk. Ardenner, nordsvensk och fjordhäst hjälptes åt 

med harvning och sådd. Det var havre i sålådan och så här i efterhand kan man konstatera att 

det såg riktigt bra ut, även om raderna inte var spikraka… Någon skörd blev det inte utan det 

som kom upp fick vara vinterfoder till fåglarna. 

 

En helg i maj ordnades ett träningstillfälle i brukskörning och bruksridning. På lördagen 

gjordes banan på Hästnäs iordning och vi hade teori och bangenomgång. På söndagen kom 

sen alla sorters ekipage för att träna; russ, islänning, travare, morganhäst, fjordhäst och 

nordsvensk. Trots att alla tränade huller om buller blev det inga krockar eller missöden.  

 

SM i Bruks och Skogs avgjordes i Katrineholm och där tävlade Benny Thomsson med lånad 

häst. Benny kom på 14:e plats. 

 

Sista dagen i maj var det kör- och ridutflykt på södra Gotland. 13 vagnar och 8 ryttare startade 

på Skradarve gård i Grötlingbo och hade en härlig tur ner till stranden med rastplats i 

Fluntinge fiskeläge.  

 

Första helgen i juni var det så dags för eldprovet! 4 körekipage med passagerare och 4 ryttare 

startade en tvådagarstur från Ihre gård, runt naturreservatet Hall-Hangvar, övernattning i 

Kappelshamn och sedan tillbaka till Ihre gård. Sammanlagt gick karavanen ca 4,5 mil de båda 

dagarna och det tog sin lilla tid. Erfarenheterna var dock goda; hästarna orkade, människorna 

orkade, tempot var lagom och det var väldigt trevligt!  

 

Den 4 juli var det ”vanlig” körtävling i Stenkyrka och där hade man en prova på klass i 

brukskörning. Några av momenten, bland annat den svåra presenningen ingick i klassen och 

för de flesta gick det bra. ”Bruksfolket” hade även möjlighet att prova på och P-O Thomsson 

ställde upp i precision med sin nordsvensk.  

 

Sista helgen i augusti var det så dags för DM i Brukskörning och Bruksridning. Sammanlagt 

18 ekipage kom till start i Ekeby. Vädret var perfekt och platsen väl vald. En hel del publik 

strömmade också till under dagen. Bland de startande ekipagen var det flera stycken som var 



med första gången och det känns jättekul. Banan var ganska svår men en distriktsmästare ska 

veta att SM-banan är värre! Det som verkar svårast i körning är backning och att göra halt 

mitt i en backe, även om den är liten. I ridning – och även körning - handlar det mycket om att 

kunna ta det lugnt och ta ett litet steg i taget. Maxtiden klarade alla och lydnadshindret var 

inte ett dugg farligt i år.  

 

Den 12 september var det Brukshästens dag i hela landet. Brukshästföreningen valde att fira 

dagen med en kör- och ridutflykt i Gothem. Som vanligt var det både vagnar och ryttare med 

samt flera passagerare. Vid Gothemshammar rastade vi och där kunde hästarna också svalka 

sig i havet.  

 

Sen tog orken slut. Prova på i skogskörning och höstbruksdag med plöjning blev inställda på 

grund av för litet intresse. Planeringsmötet hölls stadgeenligt i november men uppslutningen 

var inte direkt överväldigande. Studieresan i augusti blev heller inte av. 

 

Läderkursen blev framflyttad och kommer att bli av den 11-14 februari 2005 med ca 10 

deltagare. Lärare är sadelmakare Christina Allansdotter från Mullsjö. 
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DM-resultat 
 Plac Namn Häst Straffp  

Skogskörning 1 Leif Pettersson Molly (nsv) 357u Uttagen till SM 2005 

 2 Mats A Boman Lizette (nsv) 389u  

 3 Matts Carlén Maja (ard)   525u   

 4 Mats A Boman Brunte (nsv) 323uu  
      

Brukskörning 1 Märta Numelin Molly (nsv) 166  

Häst 2 Patrik Strandberg Miketta (ard) 222 Uttagen till SM 2005 

 3 Mats A Boman Brunte (nsv) 259  

 4 Märta Numelin Goldi (fjord) 168u DM-ekipage 

 5 Henning Othberg Mysan (nsv) 185u  

 6 Per-Olof Thomsson Jevalia (nsv) 229u  

 7 Matts Carlén Maja (ard 240u  

 8 Otto Wulfcrona Mysan (nsv) 284uu  

 9 Sylvi Hallström Chiefen (morg) 458uu  

 10 Malin Lundgren Balloon Dance (vbl) U  
      

Brukskörning 1 Ulla Borre Safir (russ) 275u Uttagen till SM 2005 

Ponny 2 Birgitta Cramér Dixcon (russ) 333u  
      

Bruksridning 1 Märta Numelin Goldi (fjord) DM-ek 26 Uttagen till SM 2005 

 2 Märta Numelin Molly (nsv) 186u  
      

Bruksridning 1 Rosis Widegren Leiri (isl) 134u  

Debutant 2 Agneta Hallenfur Rumba (isl) 172u  

 3 Malin Lundgren Balloon Dance (vbl) 327uu  

 4 Sara Borre Safir (russ) 483uuuu  
 

Ekonomi 
 

Inkomster 2004, kr 2003, kr Utgifter 2004, kr 2003, kr 

Anslag/bidrag  3.760:00 Annonser 1.415:00 2.108:00 

Medlemsavgifter 7.600:00 4.400:00 Postgiroavgifter 314:50 317:50 

Sålda reglementen  80:00 Hyror 500:00 450:00 

Tävlingar 1.999:50 467:00 Medlemsavgift JUF 5.650:00 2.750:00 

Temadagar mm  8.831:00 Årsmötet  36:00 

EU-projektet  128:00 Temadagar 565:00  

Ränta  3:69 Porto m m 835:00  

Summa 9.599:50 17.669:69  9.279:50 5.661:50 

 

Resultat + 320 kr (2003, 12.008:19, 2002, 5.306:12 kr) 

 

Behållning per  2004-12-31  2003-12-31  2002-12-31 

Kassa          672:50 kr       909:00 kr    775:00 kr 

Postgiro             16.961:81 kr         16.405:31 kr  4.531:12 kr 

Summa           17.634:31 kr     17.314:31 kr  5.306:12 kr 
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