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Gotlands Brukshästförening JUF – Årsberättelse 2009 

 På årsmötet i februari valdes Märta Numelin till ny ordförande efter Leif Pettersson, som varit föreningens 

ordförande sen starten 2002. På mötet informerade JUF:s ungdomskonsulent Sofia Springer om sitt arbete att 

locka fler ungdomar till brukshästverksamheter i landet.  
 

Första hästaktiviteten för året var träning i skogskörning på Hästnäs och helgen därefter tävling i Kappelshamn. 

Som vanligt var det lunnbänken som ställde högst krav på hästar och kuskar.  
 

Vi upprepade förra årets ”träff utan häst”, denna gång hemma hos Gusten på Hallshuk. Några av medlemmarna 

ägnade sommarförmiddagen åt att grilla lamm och förbereda mat och tipspromenad. Ca 20 personer droppade 

sen in under eftermiddagen och kunde svara på kluriga frågor eller njuta av strand och hav innan Gusten bjöd till 

bords i sin egen pub.  
 

Till årets SM i Bollerup åkte Lotta Bengtsson med sin ponny Petros Kinda. Hon genomförde sin körning utan 

uteslutning i något moment.  
 

I augusti ordnades en heldag med teori och praktik för brukskörning och bruksridning. Vi startade tidigt på 

morgonen i Guldrupe med en ordentlig genomgång av tävlingsreglementena. Sen hjälptes alla åt att bygga några 

moment och på eftermiddagen var det träning.  
 

Märta Numelin och Sara Wiss genomförde i föreningens regi en utbildning i bruksridning för hästgymnasiets 

årskurs 1 och 2 när dom var på läger i Garda. För planering och genomförande utgick reseersättning som 

hästgymnasiet bekostade. Förhoppningen var – och är – att några ska bli intresserade av att tävla. I år var det 

dock ingen som nappade trots löfte om gratis start. 
 

I slutet av augusti var det Hästens dag på Skrubbs i samband med sista travdagen för säsongen. Från föreningen 

deltog Matts Carlén och visade upp två ardennerhästar förspända för en flak-vagn. Matts och Thomas Eriksson 

körde sen folk på sina respektive vagnar och några andra medlemmar medverkade som funktionärer. 
 

DM i brukskörning och bruksridning genomfördes i år på Strandgärdet i Visby första helgen i september. Alla 

tävlanden och funktionärer började morgonen med att hjälpas åt att bygga en lagom svår och trevlig bana för de 

nio startande ekipagen. Vi lyckades få lite publik och uppmärksamhet i media, vilket resulterade i en artikel med 

bild på Hanna Weber som flyttar kläder på ett klädstreck mellan träden. Björn Pettersson vann inte helt otippat 

körningen för häst. I bruksridning knep Thomas Eriksson förstaplatsen och hans spontana kommentar efter att 

segern var bärgad var ”jag som inte kan rida!”  
 

Vår- och höstbruk samt slåtter med häst har några medlemmar ägnat sig åt på hemmaplan. 
 

Kör och ridutflykter i föreningens regi under året har varit den traditionella påskutflykten i Eke och en utflykt på 

självaste nationaldagen den 6 juni till Tjaukle i Viklau. 
 

I november samlades några medlemmar i verkstaden på Hästnäs för att putsa läder. 
 

Som avslutning på 2009 ordnades med julmat och hästprat i Halla bygdegård där det förutom god mat även 

serverades julmusik och julklappslek.   
 

Några aktiviteter blev inställda på grund av för litet intresse. Tävling i hästplöjning har vi t ex inte lyckats 

genomföra på flera år.  
 

Föreningen hade i december 2009 38 medlemmar. Sedvanligt planeringsmöte hölls i november med information 

om Hästcentrum på Skrubbs. Styrelsen har haft tre sammanträden och den har bestått av: 
  

Ordförande Märta Numelin    Ledamöter     Göran 

Strandberg, Björn Pettersson 

Sekreterare Ramona Numelin  Ersättare       Sara Wiss, 

Peter Långfors 

Kassör  Ulla Larsson 
 

Årets ekonomiska resultat beror i huvudsak på att vi unnat oss smörgåstårtor på medlemsmötena och att 

grilldagen på Hallshuk inte samlade så många medlemmar som önskats samt att vi köpt in ett större antal 

reglementen. 
  

DM-resultat 
 

  Plac Kusk/Ryttare Häst Straffp   

Skogs- 1 Thomas Eriksson Askungen (nsv) 370 Uttagen till SM 2010 



körning 2 Matts Carlén  

Patrik Strandberg 

Maja (ard) 

Milton (ard) 

228u 

U 

  Matts Carlén  Nova (ard) U   

      

Bruks- 1 Björn Pettersson Vilja (ard) 121 Uttagen till SM 2010 

körning 2 Thomas Eriksson Ullman (nsv) 420uu   

Häst 3 Monika Elebjörk Ayla (nsv) 487uu   

Ponny  Lotta Bengtsson Petros Kinda (shetl) 231u  
      

Bruks- 1 Thomas Eriksson Ullman (nsv) 72 Uttagen till SM 2010 

ridning  2 Lydia Elebjörk Carisma (nf) 115   

  3 Runa Lereng Våga (nsv) 148   

  4 Hanna Weber Ravelli (nf) 209   

  5 Inger Malmberg El Gano (arab) 318u   

   

Ekonomi 
Inkomster 2009, kr 2008, kr Utgifter 2009, kr 2008, kr 

Medlemsavgifter 5 700:00 7 200:00 Medlemsavgift JUF 4 350:00 4 960:00 

   Plusgiroavgifter 457:50 404:50 

 Övrigt 5 750:00 10 535:00  Övrigt 10 850:00 12 468:50 

Summa 11 450:00 17 735:00   15 657:50 17 833:00 
  

Resultat  -4 207:50 kr  (2008 -98:00) 
  

Behållning, kr 2009-12-31        2008-12-31       2007-12-31    2006-12-31   2005-12-31     2004-12-31 

Kassa              2 369:00            3 764:00          1 822:50       3 988:00         1 194:50             672:50 

Postgiro     10 023:31           12 835:81        14 875:31      16.368:81      18.741:81        16.961:81               

Summa                 12 392:31           16 599:81        16 697:81      20.356:81      19.936:31        17.634:31 

   

Styrelsen genom 

  

 Märta Numelin 
Ordförande 
 


