
Årets höjdpunkt – DM i Bruks 2011 

Vi upprepade förra årets succé med en hästhelg i Garda, på Sindarve gård. Lördagen ägnades åt 

banbyggnad och träning och på söndagen blev det hela 12 ekipage som ställde upp i tävlingen, debut 

för några. 

Jätteroligt att alla deltagare verkligen ställer upp båda dagarna med banbyggnad och träning. Det blir 

så mycket smidigare då, att genomföra själva tävlingen. På söndagen kom det till ett antal 

funktionärer också, vilket är väldigt tacksamt, för mycket folk går det åt …. 

Även i år hade det regnat påpassligt, så vi hade ett bra och ”naturligt” vattenhinder på ridbanan. 

Tyvärr blev det ganska tungt för hästarna men dom kämpade på bra. Det är ju dock inte mer än kvart 

kanske dom är inne på banan och förväntas prestera. 

Trots att vi var på samma plats hade vi lyckats få till en bana som var helt olik förra årets. En tänkt 

svårighet för kuskarna var att lasten från lastbryggan skulle följa ekipaget hela vägen runt och lämnas 

av innan målgång. Läge för glömska? Nej, inte alls. Alla hade helt klart för sig hur banan gick. En 

annan svårighet, i alla fall för en del körekipage blev att tre backningsmoment kom efter sig. Portarna 

var också klurigt utsatta och krävde planering och ganska stora svängar för att komma rätt till. Ändå 

var det bara en enda boll som trillade för ett ekipage.  

Vinnare i år blev Per-Olof Thomsson med sitt nordsvenska sto Jevalia. Det var överlag låga 

straffpoäng och endast tre uteslutningar på moment. I deltagarlistan fanns också en debutant, Irene 

som kommit till Sindarve i veckan innan och lånat en av Blendas fjordingar för att köra.  

I bruksridningen var det också 6 ekipage som ställde upp. Här hade vi hela 3 debuterande hästar och 

en debuterande ryttare. En av debutanterna var fjordstoet Glittra med sin dock rutinerade ryttare 

Märta Numelin, som hade tänkt sig en träningstävling. Det gick dock så bra att dom skaffade sig 

tidernas lägsta straffpoäng och vann – ett hovtramp på en sågspånslinje och några sekunders felaktig 

gångart, resten nollor! 

Annika Dahlström tog med sig sin PRE-hingst och tog sig igenom banan med vissa problem, men 

ambitionen här var miljöträning för hästen och det gick ju också bra. Den tredje debutanten var 

Angelica Löfgren från Hemse med nordsvenska stoet Belinda som gjorde en jättefin ritt med låga 

straffpoäng. Dock ville Belinda inte alls närma sig lastbryggan utan hjälp och vid backning i vinkel gick 

det lite för fort så det blev uteslutning på de momenten. Inget av ekipagen hade problem att hoppa 

och flytta föremål gick också bra, trots att hela momentet stod i en stor vattenpöl. 

En lyckad hästhelg med andra ord, bra uppslutning, fint väder och en bra plats att vara på. Bara det 

att kunna ställa hästen i stallet när man tävlat färdigt är ju guld värt. 
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