
DM i skogskörning med häst 2010 

 

I år var tävlingen förlagd till Rone, hos Stefan Johansson, den 7 februari. Mycket snö var det 

att pulsa i på station 2 och 3 där olika redskap skulle köras i en snitslad bana mellan träden. 

Lunnbänken och långstocken kördes på plan mark med något mindre snö.  

 

Matts Carlén har varit med många gånger och i år var det hans tur att vinna med sin Maja. Så 

nästa år bär det av från Kappelshamn till fastlandet på SM i skogskörning! 

 

Fem ekipage kom till start, varav Annika Dahlström var med för första gången. Det var dock 

inte första gången häst och kusk gjorde skogsjobb, det syntes. På lunnbänken tippade en stock 

över och det blev en uteslutning och på långstocken var ekipaget bara några sekunder från att 

slippa ett U på grund av överskriden maxtid. Bra kämpat! 

 

Det blev väldigt jämnt mellan Matts Carlén och Björn Pettersson. Det som till slut avgjorde 

till Matts fördel var att Björn inte lyckades få stopp på Vilja när han skulle skifta långstock 

och avståndet mättes till över 1 meter. För fjolårsvinnaren Thomas Eriksson var det sista 

stocken på lunnbänken som inte ville hamna rätt, med en uteslutning som följd och en 

tredjeplats i resultatlistan. Det blev ändå ett bra träningstillfälle för Thomas, som har 

möjlighet att åka till årets SM i skogskörning. 

 

Stefan Johansson körde också Maja men fick inte kommunikationen med hästen att fungera 

på lunnbänken och valde att bryta tävlingen där.  

 

Det var en fin dag, några minusgrader, mulet och som sagt, mycket snö. Det kom lite publik 

och som avslutning samlades alla kring en öppen eld och grillade korv och drack kaffe.  

 

Resultat 

 
Tävlande Häst  Station 1 Station 2 Station 3 Station 4 Station 5 Summa Plac 

Matts 

Carlén 

Maja, ard 1 10 28 100 48 187 1 

Annika 

Dahlström 

Gumman, 

ard 

20  25 31 100u 100u 276uu 4 

Björn 

Pettersson 

Vilja, ard 2 25 3 106 156 292 2 

Thomas 

Eriksson 

Trollmia, 

nsv trav 

0 15 22 100u 45 182u 3 

Stefan 

Johansson 

Maja, ard 3 10 11 100u - U 5 
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