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Hästarna Fänrik och Pontus på Högbo bruk har precis lämnat av
dyngvagnen vid smådjurshagen. Foto: Jonas Ericsson, kusk på
Högbo bruk

I detta nummer!
Sista numret för året är nu här och som vanligt fattar
jag inte att ett helt år snart har gått. Igen. Och ännu
mindre kan jag förstå att jag nu hunnit vara med och
detta i skapandet av tre nummer av Moderna Hästkrafter. Jag börjar långsamt bli varm i kläderna som
redaktör, men det är fortfarande mycket att komma
ihåg inför varje nummer och jag är oerhört tacksam
för mitt välorganiserade arbetssätt, jag skriver ner
ALLT! På så sätt har jag en lathund för allt som ska
göras och missar (förhoppningsvis) inget.
I det här numret är det väldigt svårt att missa almanackan. Jag är väldigt glad och tacksam för alla
bilder som ni medlemmar skickat in - fantastiskt
fina och också en stor bredd både när det gäller
årstider, typ av körning, olika hästar och geografiska platser. Kul att vi ha en så bred representation
ute i landet!
Utöver almanackan så kan man i detta nummer
läsa om slädkörning, nya kuskutbildningen, resultat från SM i bruks, skog och plöjning bland annat.
Som ni ser i rutan längst ner på denna sida så vill vi
uppmuntra er läsare att höra av er med åsikter, glada tillrop och kommentarer och idéer till tidningen.
Både ris och ros vill vi ha, och kommentarerna kan
vi sedan publicera i tidningen som en liten resumé
över vad ni läsare tycker. Men framförallt kan vi ta
till oss av era åsikter och fortsätta göra en ännu bättre tidning.
När jag intervjuade Rolf Hedquist om slädkörning lärde jag mig massor, och blev påmind om de
geografiska skillnaderna i detta avlånga land. Som
boende i södra Småland saknar jag ofta ordentligt
slädföre. De senaste vintrarna har det knappt blivit
något åka av alls. Men för en 5-6 år sedan så hade vi
några vargavintrar och då fick vi verkligen smak på
det här med släde. Så jag önskar innerligt en riktigt
vit jul i år - tänk om vi kunde ut och åka släde hela
familjen, det hade varit underbart mysigt!
Snö eller ingen snö, något som vi i redaktionen
är väldigt glada över är att kunna välkomna en ny
medlem i vår redaktion - Annelie Svensson. Du kan
läsa mer om henne på sistasidan.
God jul önskar jag er alla!
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Tyckt till om MH!
Vi vill gärna höra DINA åsikter!
Vad vill du läsa mer om i Moderna hästkrafter?
Vad är bra och vad är mindre bra i tidningen?
Har du åsikter om en särskild artikel?
Mejla redaktor@hastkorare.se eller
messa till redaktören på nr 073-0466857.

/ Maria Lindberg
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Ordförande har ordet
Det är november… Det mörknar tidigare och tidigare på eftermiddagen...
Det regnar mer och mer. Men hur deppigt det än känns finns det de som har
det värre och med den enkla iakttagelsen känns allting rätt bra ändå, hästarna är friska och går fint, körningarna
ligger på i en lagom takt. Förra året vid
den här tiden kom det över en halvmeter snö på ett par dygn och i Stockholm betyder det stora problem! Folk
lämnade sina bilar längs vägarna och
tog in på hotell eller gick hem till vänner och bekanta för övernattning, kaos
helt enkelt. Jag hade fått hem min ”nya”
snöplog för häst så i reservatet var det
full rulle på snöröjning av dom viktigaste gång och cykelvägarna hölls öppna och sandade med hästkraft, det var
riktigt kul!
Jag undrar förresten om det finns fler
som plogar snö på ”entreprenad”? Jag
vet att det görs i Uppsala men sedan
har jag inga fler känningar, kanske kan
vara något att utveckla förutom allt annat som utföres med häst. Gör du eller vet någon som gör det så hör gärna av dig.
Nu närmar sig även julen vilket innebär att många tar på sig olika köruppdrag i samband med julmiddagar och
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andra företagsevent vilket kan vara
lukrativt men krävande för hästarna
med allt ståhej runt omkring. Jag har
ett gammalt minne från 80 talet då jag
jobbade som kusk på ett eventföretag
och fick man höra över radion att det
var ”Huddinge brädgård” klientel så
betydde det att gästerna redan var hyfsat berusade och vi vidtog åtgärder för
detta. Vad personalen på brädgården
gjort fick jag aldrig reda på men det lär
ha varit stökigt. Jag hoppas ni slipper
sådana upplevelse och får lugna avspända körningar. Jag önskar som så
många av er andra att vi får tjäle, lagom med snö och några minusgrader så
hästarna håller sig rena, ljust och fint
och så massor av slädkörning så klart.
I hopp om snö har jag redan funderat
ut hur servicerundorna ska gå om det
blir slädföre, släden kommer bestå av
timmerkälkar med ett enkelt lastflak,
snickrat med motorsågen.
Jag har funderat en hel del över varför
resan till mässan i Tyskland fick ställas in. Eller rättare sagt, det var styrelsen som på min inrådan drog i bromsen
på grund av för få anmälda deltagare.
Föreningen gick ut redan i december
förra året och uppmanade medlemmar att utan bindning anmäla intresse

och så var det utlyst på hemsidan och
i Moderna Hästkrafter. Trots det drog
det ut på antalet anmälda och tillslut
när boende och bussbolag vill ha definitivt besked om bokning fattades
det för många för att våga chansa så
vi fick ställa in! I augusti 2019 är det
mässa igen och frågan är om föreningen ska försöka ordna en resa då? Själva mässan är speciell och när vi åkte
en busslast förra gången var det väldigt
trevligt med samvaron runt omkring.
Vi får se om vi får till något.
Nu laddar vi för ett seminarium på
Högbo bruk utanför Sandviken och
planeringen ligger bra till med ett intressant program och en möjlighet att
träffa likasinnade från andra delar av
Europa, några träffade jag i Tyskland
redan i somras men det ska bli kul att
visa hur och vad vi svenskar gör med
våra hästar. Läs mer på annan plats i
tidningen.
Passa på att njuta av alla fina bilder
från er medlemmar som följer med almanackan.
Hälsningar
Tom Meurling
Ordförande

Inbjudan till

Moderna hästkrafter nr 4 - 2017

Årsstämma & seminarium
“Från dyngkärra till bröllop!”

6/4 - 8/4
2018
Högbo bruk

2018 års seminarium kommer få ett internationellt sammanhang då även FECTU har bjudits in att
delta och kommer även hålla sin årsstämma på samma plats.

Preliminärt program
Fredag:

18.00-20.00 ankomst med registrering och incheckning i logi.
20.00 Välkomst av Ordförande Tom Meurling och VD
Arne Anderstedt.
Därefter mingel och historieberättande.

lördag:

07.30 Frukost.
09.00 Rundvandring på Högbo bruk med Torbjörn Johansson som guide. Han kommer berätta den spännande
historien om en av Sveriges stora industriskapelser.
10.00 – 12.00 Stationssystem med förevisning av olika
redskap för park, skog brukskörning mm. Kaffe i skogen
vid elden.
12.00 Fältmässig lunch därefter fortsatt stationssystem.
14.30. Förflyttning och Swedish FIKA. FECTU påbörjar
sin stämma. Föreningen Sveriges Hästkörare börjar sin
stämma.
16.00 Veterinär Anna Scherdin föreläser om hästens
tänder.
18.30 Stämmomiddag (FSHK firar 30 år) en återblick/
framåtblick.
20.00 ca Underhållning.
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söndag:

07.30. Frukost.
09.00. Lars-Åke Johansson från Sexdrega visar och
berättar om olika selar och anspänningar.
10.30. Kaffe.
12.00. Fältmässig lunch.
13.00. ca Avfärd hemåt.
Seminariet kostar 1200:Övernattning i vandrarhem 250:-. Där finns 40 platser.
Anmälan och vandrarhem bokas hos Jonas,
Faktura kommer från kassören
Övrig logi: Skommarsgården och Högbo brukshotell,
bokas själv och betalas på plats.
Med tanke på våra europeiska gäster kommer en hel
del att översättas till engelska, så passa på att träffa
likasinnade från övriga Europa.
Läs mer om Högbo bruk på
https://www.hogbobruk.se/
Läs mer om FECTU på http://www.fectu.org/ En del
information finns även på föreningens hemsida.

Skånes distriksförening kommer att hålla sitt årsmöte i
Ljungbyhed; sön 15 april under eftermiddagen.
Mer info kommer i nästa nr.

Medlemskap
Moderna Hästkrafter är en medlemstidning för
föreningen Sveriges Hästkörare, som kommer ut med
4 nummer om året.
Medlemsavgiften är 370 kr/huvudmedlem +20kr/
familjemedlem och betalas årligen.
Medlem blir du enklast genom att gå in på
www.hastkorare.se, klicka vidare till “medlemskap”
och fyll i formuläret. Därefter kommer en faktura på
medlemsavgiften. Har du inte tillgång till internet erlägger du avgift på nedanstående bankgiro med namn
och adress tydligt textat, även namn och födelseår på
ev. familjemedlemmar.
När avgiften är erlagd kommer en bekräftelse på

medlemsskapet samt
informationsmaterial om
föreningen.
Därefter får du Moderna Hästkrafter hem i brevlådan
fyra gånger per år, så länge du är medlem!
Bg 5727-1975
OBS! Om du bor utanför Sverige betalar du
genom att använda vårt IBAN-nummer.
Swift/bic: SWEDSESS
IBAN nr: SE 2880000823961532061098
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Kuskutbildningen
När kuskutbildningen nu flyttat till Wången
har den också bytt från ettårig till tvåårig.
Utbildningen går på halvfart och till stor del
på distans, för att göra det möjligt för fler
att gå den.

N

umera går kuskutbildningen i brukshästkörning på halvfart (50 procent).
En del av utbildningen sker via veckolånga träffar på Wången, samt på tre utbildningsorter i landet. Förutom Wången, med
Malinda Alriksson som håller i upplägget och delar av genomförandet där, är de
andra utbildningsorterna för i år Uppsala, med Camilla Perhult, samt Stiernhööksgymnasiet i Rättvik, med Elisabet Olofsson. Även andra körinstruktörer används i
delar av utbildningen.
– Man har också tre praktikperioder, så
kallad LIA (lärande i arbetslivet), hos olika hästentreprenörer, berättar Malinda Alriksson, programansvarig för kuskutbildningen och samordnare Brukshästcentrum
Wången.
Vissa tidpunkter på året så träffas alla på
Wången och vid andra tillfällen så träffas
elever och lärare på de andra utbildningsorterna.
– Vi tror att det nya upplägget möjliggör
för fler att gå utbildningen.

T

Text: Maria Lindberg
Foto: Anders Finnstedt
Redigering av bilder: Reinar Persson

På distans

anken är att det ska blir lättare för deltagare från hela landet att gå utbildningen om man kan välja en utbildningsort
som ligger närmare rent geografiskt. Samma sak med att utbildningen är på distans.
Det är långt i från alla som kan ta ett helt
år ledigt för att utbilda sig, men nu när utbildningen till stor del är på distans och
många fysiska träffar är i en mer geografisk
närhet så kan det vara lättare att utbilda sig
parallellt med arbete eller annat.
För just detta var en av anledningarna till
att man fick lägga ner utbildningen på
Strömsholm - för få sökande när många inte hade möjlighet att gå eftersom det
krävdes heltidsstudier.
– Med det här upplägget hoppas vi på ökat
intresse från branschen och många sökande. Hittills ser det bra ut, vi hade 40 sökande till våra 12 platser och branschen
visar ett stort intresse, konstaterar Malinda Alriksson.

E

leverna läser hästkunskap, pedagogik
och ledarskap, företagsekonomi och
gör examensarbete mestadels på distans,
medan körningen sker på plats i första
hand på de tre utbildningsorterna.
– Vi vill gärna marknadsföra utbildningen
ännu mer, och vi hoppas kunna expandera även söderut. I år bestämdes utbildningsorternas geografiska läge utifrån de som
sökte. Men har vi sökande längre söderut
ifrån nästa år vill vi gärna skapa en utbildningsort i Skåne.

Hägg och Anton: Hägg framför och Anton
Olofsson bakom körsaxen.

Fakta Kuskutbildningen

Kusk och hästutbildning: Anna Scherdin, vid tömmarna, och Karin Björkman
hjälper Hetro komma rätt.
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12 platser intaget 2018
Yrkeshögskoleutbildning som ger 200 yrkehögskolepoäng.
Krav: Grundläggande behörighet till yrkeshögskola, gymnasiebetyg eller motsvarande
Särskilda förkunskaper: Kunskaper motsvarande gymnasiekurserna Hästkunskap 1
och 2 samt Ridning och körning, eller motsvarande.
Antagningsprov: Hästhanteringsprov och
hästteori. Testar den sökandes förkunskaper
och förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
Utbildningen är CSN-berättigad
Nästa antagning öppnar till våren och nästa
utbildningsstart är hösten 2018.

Almanacka 2018

Nordsvenskarna Tensy och Gull-Tindra samt kusken Elin Nordlund med tömmen i hand. Foto: Jonas Nordlund

Anders Finnstedt kör sina tre trogna nordsvenskar som trotsar februarikylan. Skotning med
griplastarvagn i förstagallring i Jämtland. Foto: Reinar Persson

Malin Jeschke Sjöqvist kör sin nordsvensk Bobby Bill på hingstpremieringen på Grevagården.

Nordsvensken Elvan drar hem granstörar till gärdsgården som husse John-Peter Lindberg ska bygga. Foto: Maria Lindberg

Inger Tegemyr Sköldén kör bröllopskörning på Thorskogs Slott Lilla Edet med hästarna Macco och Delegat.
Vagnen är en Viktoriavagn i original.

Johanna Svensson kör sitt femspann med ardennerhästar på uppvisningen under premieringen i Nottebäck. Foto: Maria Lindberg

Ardennern Holly, 5 år, drar turister i prärievagnen som ägarna Marcia och Dimitry på Our Little farm i byn Ekshärad,
Värmland, har byggt själva.

Håkan Fingal kör nordsvensken Wille i draglagsprovet på Hästdagen på Elmia. Foto: Maria Lindberg

Mor Tiffany, 11 år, och son Pralinen 11934, 5 år, framför självbindaren. Foto: Bertil Andersson

Kusken Johanna Svensson kör ardennern Anemone framför en gammal begravningsvagn från Åseda, senast i
bruk 1936, på kyrkogården i Älghult. Foto: Jan Carlsson

Kusken Per Madestam och medhjälpare Mia Madestam kör på Hjo julmarknad med nordsvenskarna Hedar och Frej.
Vagnen är en Vagonett som tidigare dragits av kungens häst “Svenske” på Solliden slott Öland . Foto Jesper Anhede

Nordsvenskarna Tensy och Gull-Tindra vid timmeravlägget med Elin Nordlund som kusk. Foto: Jonas Nordlund
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körintresserad - ett medlemskap i Föreningen
Sveriges Hästkörare såklart!
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Efterlysning
Någon som vet vad det här kan vara?
undrar Lasse Hellsten
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Resultat SM
Plöj / skog / bruks
Intervju med en mästare
Hallå Jenny, Åsa Friman här, från redaktionen på Moderna Hästkrafter.
Grattis till 1.a placeringen i brukskörning
på SM i höstas. Svensk Mästare är du nu,
hur känns det?
Hejsan, jo tack, bara bra. Det har varit nära
några gånger, och nu gick det hela vägen
fram. Jätteroligt!
Vem är Jenny Olofsson då?
En djurtokig människa som bor på sin fars
gård i Trollhättan tillsammans med sambon Agne. På gården finns fyra hästar – tre
nordsvenskar, en shettis och några hundar.
Jag och Agne driver företaget Nordsvenska
upplevelser med inriktning på utbildning
av hästar. Jag har även ett jobb inom handel/försäljning.
Kan du presentera din häst som du tävlade
med?
Lilla Bergs My är ett nordsvenskt sto på 12
år. När jag hade bestämt mig för att köpa
en ny häst, så sökte jag en större häst. Hon
stod där i hagen när jag fick syn på henne,
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endast 2 år. Liten och outvecklad och inte
särskilt vacker då. Men som så ofta sker,
jag tittade på henne och blev kär. (skratt)
Efter det mötet var jag såld och så köpte
jag henne. Till sättet är My en häst med
låg stresströskel. Inget sto man bestämmer
över eller tappar humöret på. Jag har jobbat mycket med att bygga hennes förtroende från dag ett. Låta henne ta egna initivativ och på så sätt växa med uppgiften
och ge självförtroende. Det har nu gått 10
år och jag tycker vi har lyckats väl.
Vad har du för planer framöver med Bergs
Lilla My?
Jag brinner oerhört mycket för träning, utbildning och problemlösning. Tävlingar
och de resultat som kommer, blir liksom
ett kvitto på att vi har tränat rätt. SM-tävlingarna detta året var ett sådant mål. (Jenny och Bergs Lilla My tog även ett SM-silver i bruksridningen, red. anmärkning) Så
planerna framöver blir att fortsätta träna,
utvecklas och ha roligt tillsammans.

Hur länge har du hållit på med brukskörning och vad gör denna gren så rolig att tävla i?
Den första starten i en DM tävling för
brukskörningen var för 10 år sedan – 2007.
Grenen i sig är en tävlingsform som passar alla. Den kräver inte så mycket särskild
träning utan mycket kan man göra i den
vardagliga körningen. Man vet vad som
väntas av en på banan så att säga.
Till sist, har du något bra tips till det ekipaget som går i tankarna att anmäla sig till en
tävling anordnad av JUF?
Att alltid ha roligt med sin häst. Resan
(träningen) fram till den första tävlingen är
oftast den roligaste och ska inte glömmas
bort i ens egna krav och prestationer på sig
själv. Jobba i förtroende med din häst, att
allt ska fungera och känn glädjen.
Tack Jenny för att du ville ställa upp på min
intervju, och fortsatt lycka till med allt i
framtiden!
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Resultat från SM i skog,
bruks och plöjning
Under 2017 har JUF arrangerat SM tävlingar som brukligt inom skog, bruks och plöjning.
2 september var det dags för bruks SM vid Rankhyttans herrgård i Vika, Dalarna. Tävlingarna var
ett samarrangemang med skogsstyrelsen och ”Skogens dag” och arrangör var JUF Dalarna.
Resultat skogskörning
1. Tobias Andreasson, Leia
2. Linus Elmelid, Likör
3. Jimmy Andersson, Höghults Sadack
4. Johan Eriksson, Rambo LH
5. Anders Holmberg, Atlas
(15 startande ekipage)
Resultat brukskörning - häst
1. Jenny Olofsson, Bergs lilla my
2. Johan Eriksson, Rambo LH
3. Stefan Axelsson, Vilde
4. Linus Elmelid, Likör
5. Ingemar Roselin, Gunde
(16 startande ekipage)

193 straff
230 straff
309 straff
314 straff
323 straff

33 straff
50 straff
54 straff
55 straff
60 straff

Resultat brukskörning – ponny
1. Lena Casselbrant, Nasa
2. Anita Eckebring, Skinnarbo Balder
3. Per Axelsson, Hirtheguten
4. Stina Tyrén
5. Ida Önnerdal
(11 startande ekipage)

Lite längre fram i september, 16-17.e, var det dags för hästplöjning. Tävlingarna hölls på gården Gullmarsberg, Skredsvik, Uddevalla och var ett samarbete med ”Matjordens dag”.
Resultat plöjning - häst
		
Teg 1
1. Johan Eriksson
85,7
2. Linus Elmelid
82,4
3. Pär Eriksson
79.0
4. Thomas Carlsson 73,8
5. Sigvard Gustavsson 75,1
( 10 startande ekipage)

Teg 2
87,6
84,8
73,6
75,9
72,3

Resultat		
173,3
167,2
152,6
149,7
147,4

Fullständiga resultatlistor hittar du på www.juf.se

164 straff
177 straff
213 straff
293 straff
315 straff
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Slädkörning
- Vad bör du tänka på?

Nu är vintern här och beroende på var man
bor i vårt avlånga land så finns det mer eller mindre snö. Har man turen att få bra
med snö är det läge att njuta av slädkörning och här tipsar kusken Rolf Hedquist
om vad man bör tänka på.
– Den största skillnaden mellan slädkörning och vagnskörning är att man inte har
samma precision med en släde, förklarar Rolf.
Det beror till viss del på vilken typ av
släde man har, och på vilket underlag
man kör, men samma precision som med
en vagn kan man inte få om man inte kör
i redan uppkörda spår.
– Kör du timmerdoning kan du sitta fram
och styra lite med fötterna. Men kör man
på en upplogad väg så glider man hit och
dit. Det går att sätta styrjärn under medarna, då förbättras precisionen något,
men släden kan ändå glida på sniskan på
halt underlag.

Rolf har kört mycket släde och framhåller
känslan av att nästan ljudlöst glida fram
genom snötäckt skog. Men man bör tänka till en gång extra innan man spänner för hästen framför släde första gången. I alla fall om man har en häst som är
inkörd med vagn.
– Hästar som är inkörda med släpande
skaklar och kälkar har oftast inga problem. En slädes skaklar fäster ju in betydligt lägre än på en vagn och trycket hamnar ju därför längre ner på benet.
Är hästen van vid det är det inga konstigheter, men annars får man ta det väldigt
försiktigt, särskilt i svängarna då trycket
kan bli rejält.
Det finns både fördelar och nackdelar
med släde jämfört med vagn. Man sitter
oftast lägre ner på en släde jämfört med
vagn och har därför sämre sikt.
– Jag är helst inte ute på landsvägarna och
kör släde, utan håller mig i skogen och på
mindre vägar.
Men om man kör på en ojämn väg så är

det betydligt behagligare att åka i en släde
än i en vagn.
– Medarna jämnar ut ojämnheter på ett
annat sätt en vagnshjul som skumpar över
dem, med medarna så glider man över
istället och får en mycket bekvämare färd.
Så vad är då det optimala underlaget? Har
du en släde med breda medar, som en
timmerdoning, så bär den fint i djupare
snö. Medan en finsläde med smalare medar sjunker ner och blir väldigt tungkörd
i djupsnö - den ska köras på plogad väg
där den lätt glider fram.
Rolf tipsar om att göra en så kallad
stegväg.
– Man skrittar med hästen framför släden
i snön och kör samma väg gång på gång.
Så småningom lär sig hästen att sätta ner
hovarna i samma hovspår och snön blir
fint packad och det blir lätt för hästen att
gå och för släden att glida. Kör man där
varje dag så gör det inget att det kommer
ny snö, den packas direkt och slädvägen
håller sig fin hela vintern.

Faktaruta
Rolf Hedquist
Rolf Hedquist är inte längre aktiv som kusk, men jobbar fortfarande som körinstruktör. Han tycker att
man kan passa på att pynta lite extra när man kör släde.
– Ha gärna bjällerkrans eller klocka och så kan man fästa tofsar på både släde och sele, det ser väldigt
trivsamt ut. Tänk även på att du som kusk ska passa in på ekipaget - ha hellre en vacker fårskinnsrock
än en skoteroverall på dig.
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Kusk som tävlat i flertalet SM i tremomentskörning, kört mycket i skogen
och är verksam som körinstruktör.
Bor i Villvattnet utanför Burträsk

Hästoria

Denna Soldatinstruktion trycktes 1939, samma år som
Nazityskland invaderade Polen.
Hästoria önskar Er lycka till på vinterns slädturer
- försök att hålla er på vägbanan!

Körning med släde
Skall kusk åka, tager han plats på stegens främre del
med fötterna stödda mot medspetsarna.
Igångsättning sker lugnt och utan ryckningar. Är
släden fastfrusen, lossas den med spakar eller spett
och helst innan den lastats. Anspannets dragkraft kan
även anbringas något snett i förhållande till slädens
längdriktning, varigenom medarna brytas loss. Har
släden fastnat i djup snö, skottas snön undan framför medarna, varefter den hårdast fastsittande meden
med spak eller spett lyftes upp samtidigt med igångsättning.
Under marsch styr åkande kusk vid behov framkälken med benen. Ibland är det nödvändigt att förstärka
stykraften genom att verka med båda benen mot samma
medspets.
Av största vikt är att hålla släden kvar på vägbanan.
Glider bakkälken utför dess ena kant, styres framkälken mot den andra, och tempot ökas. I tvära krökar
styres framkälken något utåt, varigenom vändningsbågen ökas. I utförsbackar är det ofta tillräckligt att
lindrigt förhålla hästen, så att bromsbeslagen komma
att släpa mot marken och därigenom bromsa framkälken. Detta bör göras, innan farten ökats.
Vid tillfällig halt i uppförsbacke tryckes skalmen
tvärträ mot marken, varvid bromsbeslaget verkar som
spärr. Vid längre uppehåll kan det vara lämpligt att
ställa framkälken så snett, att släden hindras att glida tillbaka.
Vid omkullkörning förstöres ofta körbanan, så att
fara för vältning uppstår även för efterföljande,
varför personal bör lämnas kvar, tills alla slädar
kört förbi.
Vid möte eller förbipassering av fordonskolonn köra
de lättast lastade slädarna ned från vägbanan, om
sidoväg icke finnes.

annons julhälsningar

www.hastkorare.se
Annelie Svensson
- ny i redaktionen
Jag bor på Eriksgården i Fjälster, Vimmerby.
Här finns ardennerhästar och gotlandsruss. Jag brinner för att bevara och visa upp
bondesamhällets kulturarv.
Jag hoppas kunna hjälpa till med att få in intressanta synpunkter och bilder om ”hästiga”
aktiviteter till Moderna Hästkrafter.
Under höstlovet vecka 44 anordnas höstmarknad på Astrid Lindgrens Värld och jag/
Eriksgården var inhyrd för att erbjuda hästskjuts till deras besökare. Utöver de vanliga teateraktiviteterna i parken så kunde
besökarna ta del av 90 utställare. Det var i år
38000 besökare under de nio dagar som de
hade öppet. Som mest var det 7000 besökare under fredagen. Jag och min medhjälpare/
kusk Bosse Höglund skjutsade många nöjda
och glada besökare. Detta var andra året som
jag hade mina ardennerhästar Pompe och
Tiffany som dragare där. Det är en otroligt
krävande miljö att köra inne i nöjesparken,
då det är trångt och många ”flaskhalsar” med
stillastående människor, barnvagnar, skrindor och stoj och stim. Jag var enormt tacksam och glad när höstmarknaden var över
och jag kunde summera att hästarna hade
skött sig superbra och att vi som kuskar hade
hållit skärpan hela tiden och kunnat scanna
av området och därmed hade inga incidenter inträffat.
Vänligen Annelie Svensson

Fotograf: Annelie Svensson och Victoria Johansson Humör

I NÄSTA NUMMER:
Då reportaget om körning med griplastarvagn i Finland fick skjutas upp, ser vi
fram emot det i nummer 1 år 2018. Då
är det även dags för vår nästa person i
serien ”På Kuskbocken” och flera andra
intressanta och läsvärda reportage.
Fortsätt skicka in bilder på era hästar
och texter om vad ni gör med era
körhästar. Det här är en tidning för
medlemmar, av medlemmar. Hör av er
med frågor eller bra idéer som ni har.
Mejla frågor, insändare, texter och
bilder till redaktor@hastkorare.se
Manusstopp för MH nr 1 2018: 16 februari, planerad utgivning: 16 mars.

annons: Niklassons

