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Omslagsbild: Nordsvenska bruksstoet Hejra, efter 1917 Pegasus, på
slädtur med två ettårshingstar efter 2056 Tagel. Ekipaget ses även
som decemberbild i almanackan. Foto: Reinar Persson

I detta nummer!
Höstens hästkörarseminarium i Hälsingland
om värdskap och körhästen i besöksnäringen blev en lyckad tillställning och samtidigt
väldigt olik sina föregångare. Kom på när jag
sammanställde texten om detta att jag inte
hade en enda bild på en uppselad häst från
den helgen. Det är ovanligt för ett hästkörarseminarium. Samtidigt hade vi inte suttit där
och låtit oss inspireras av exempel från företagare i besöksnäringen om det inte vore för
den gemensamma nämnaren körhästen.
Det är den vi kan bygga våra unika upplevelsepaket på och som ger ett mervärde som
inte kan jämföras med något annat. Tack
Tur och Ton för allt arbete ni lagt ner för att
göra helgen möjlig. Vet att denna inrikning
har varit ett efterfrågat område, så det finns
säkert anledning för styrelsen att återkomma
i ämnet. Jag gissar att det fanns många fler
som skulle vilja få del av dessa erfarenheter.
I ett senare nummer av MH kommer vi att
presentera några sammanställningar från de
gruppdiskussioner som avhandlades på seminariet.
Svergies Hästkörare Skaraborg var även i år
medarrangörer till en skogsdag om hyggesfritt skogsbruk. Ordförande för Hjobygdens
naturskyddsförening Ulla Kjellander har delat några reflektioner därifrån. En verklig utmaning för oss hästkörare när det blir frågan
om riktigt grovtimmer och samtidigt ett tillfälle att visa hästens stora fördel i fråga om
framkomlighet och naturhänsyn.
Sigvard och Helena Gustavsson har utifrån
ett eget perspektiv rapporterat från årets SM
i hästplöjning. Med stor ödmjukhet gjorde
de i år en resa som de ett år tidigare kanske
trott att de aldrig skulle våga göra igen. Tack
Ulla, Sigvard och Helena för era bidrag!
För övrigt är det inte mycket mer i detta nummer av tidningen, då den i enlighet
med styrelsens beslut, utgör en kombinerad
medlemstidning/almanacka. Många har önskat en almanacka, men det har varit svårt att
få till en budget för två trycksaksproduktioner. Med denna lösning får vi s.a.s två saker i
ett paket. Tack alla ni som skickat bilder och
textbidrag och tack Simon som satt ihop almanackan!
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Ordförande har ordet
Anslagstavlan
Skogsdagen i Korsberga
Almanacka 2017
Seminariet i Hälsningland
Lång väg till SM i plöjning
Kommande aktiviteter
I nästa nummer

Beställ gärna fler almanackor!
Att t.ex. ge bort till hästvakten, medhjälparen
eller vem som helst som skulle uppskatta den.
Priset är 40 kr/st exkl. porto och de kan
beställas genom PR- ansvarig Lars Hellsten
(se kontaktuppgifter s.2)

Redaktionsgruppen

Per Madestam

Åsa Friman

Nästa nummer blir som vanligt ett ”fullsizenummer” med På kuskbocken, teknik och
redskap, Hästoria, Frågespilta, Stalltips mm.
mm. Förhoppningsvis även lite insänt material från er medlemmar? Fota, skriv och skicka till redaktor@hastkorare.se
/Per

Anders Finnstedt Foto: M. Hopstadius Jessica Rytter

Simon Rimshult, layout
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Ordförande har ordet
Då var det dags för lite
eftertanke och reflektion.
Förra veckan fick vi som
håller till strax norr om
Stockholm nästan en halv
meter snö på ett par dygn.
Redan första dagen var
det halka med lättare
trafikproblem. Döm om
min förvåning att många,
en del med sommardäck
envisades med att ta bilen
till jobbet på morgonen.
På eftermiddagen när det
snöade som värst lämnade
folk bilen efter vägen
och gick till vänner eller
hotell för att spendera
natten. Kaos var milt
utryckt.
Själva fick vi rycka ut i
kommunen för att röja
bort träd med snöbrott,
dra upp bilar och,
roligast av allt, så fick
jag möjlighet att prova
min för året införskaffade
snöplog till parhästar i
skarpt läge!
Att ploga snö med hästar
är ingenting nytt men
den här är utrustad
med ett markdrivet
sandningsaggregat i
bakändan. På så vis
slipper man den glatta
halkan som gärna

blir efter en snöplog.
Resultatet var fantastiskt
och det bestämdes
omgående att vi skulle
hålla vissa gångstigar i
reservatet plogade för att
underlätta för besökare
att komma ut i naturen.
I höst har jag med
hästarnas hjälp också
lunnat en hel del på olika
platser och i dagarna
ska vi dra ut hundratals
meter med plank i naturen
för att bygga en ny spång,
När varje planka väger
30-40 kilo tröttnar man
ganska snart på att släpa
manuellt och då är det
kvickt ordnat med riktiga
hästkrafter.
För några veckor sedan
var jag i USA. Idén
var att resa runt till
olika hästfolk och se
hur dom gör och med
vilka redskap, det var
intressant. Jag träffade
även Donn Hewes som
är ordförande i DAPNet.
(Draft Animal Power
Network) vilket motsvarar
vår förening. Vad detta
möte utmynnar i får vi se,
kanske en studieresa eller
ett utbyte medlemmar

emellan! Dom har ju
några intressanta
tillställningar att uppleva
”over there”.
Innan dess är det tänkt
att organisera en resa
till Tyskland och Pherde
Stark mässan som går av
stapeln vart annat år.
Hälsningar Tom

Jag träffar Donn Hewes som får en
föreningskeps och en bunt av våra
engelska foldrar att sprida bland
sina medlemmar.

Medlemskap i Sveriges Hästkörare
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.
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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

Moderna hästkrafter nr 2
4 - 2015
2016

Anslagstavlan

www.hastkorare.se

Kallelse
Föreningen Sveriges Hästkörares riksstämma 2017
Lördagen den 11 mars ca 18:30. Beror lite på när hingstarna har fått sin kritik.
Plats: Grevagårdens restaurang, på övervåningen.
Sedvanliga möteshandlingar kommer avhandlas.
Motioner skall sändas till ordförande senast tre veckor före stämman.
Väl mött! Önskar styrelsen

Årets hästkörare 2016
Roland Wirenborg utsågs till Årets Hästkörare 2016.
Roland mottog den speciella skakelklockan under högtidliga former i samband
med hästkörarseminariet i Hälsningland den 1a oktober.
Vi som inte var där sänder våra varmaste gratulationer!

Resa till Pferde Stark i augusti 2017.
Om! Det är så att tillräckligt många är intresserade av att åka till den stora mässan i augusti så planerar
föreningen att ordna en resa. Planen är att som förra gången vi åker med en buss från mälardalen, plockar upp folk på ett antal platser söderut för att sedan övernatta på färjan som går från Trelleborg till Travemunde. På fredagen fortsätter resan till Detmold och ett härberge där vi bor. Det blir mässbesök lördag
och halva söndagen för att sedan sätta sig på bussen hem igen. Kostnaden försöker vi hålla så ner så gott
det går men kalkylera med 3000-3500 kronor per person för resa, färjebiljett med sovhytt samt mässbiljetter.
Är du intresserad? Anmäl detta med namn, medlemsnummer mm till tom.meurling@tele2.se Detta är en
preliminär intresseanmälan och ej bindande!
Mer information kommer.

Stort GRATTIS till vinnarna i föreningens medlemslotteri!
1:a pris, en åttahjulig skogsvagn gick till Bo Söderberg, Hökerum, lott nr. 52
2:a pris, en lunningsbåge gick till Anders Magnusson, Nösund, lott nr. 122
3:e pris, en svängel gick till Åsa Stenwall, Jönköping, lott nr. 116
Dragningen förrättades i samband med hästkörarseminariet i Hälsingland
första helgen i oktober. Förstapristagaren Bo Söderberg fick sitt pris levererat
av ordförande Tom Meurling till skogsdagen utanför Hjo den 19e november.

Hästkörarseminaruim nr 29
Planer finns på att arrangera seminarium nr 29 i slutet av sommaren.
Mer info i kommande MH och på hemsidan.

Fortbildning/ Grundkurs för instruktörer i körning Steg 1
Kursen vänder sig till dig som vill hålla eller redan håller kurser i körning med häst, oavsett inriktning.
Vi kommer, utifrån Bruntes kurskatalog, gå igenom upplägg, tips på övningar, pedagogik med mera, runt de
olika kursindelningarna.
Denna gång går vi igenom kurserna Hästhantering, Introduktion i körning samt Grundkurs i körning del 1.
Datum: 31/3 - 1/4 (OBS fre-lör)
Plats: Stiernhööksgymnasiet i Rättvik
För mer info o anmälan, kontakta Camilla Perhult, 070-2876316 eller mail camilla@teamdalhamn.se
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Skogsdag om hyggesfritt i Korsberga, Hjo kommun
Torbjörn Larsson, Jäla häst och skog.

Text: Ulla Kjellander Foto: Tom Meurling, Börje Fägerlind och Maria Kjellander

H

jobygdens Naturskyddsförening och
Sveriges Hästkörare Skaraborg anordnade lördagen den 19:e november, tillsammans med flera medarrangören, en
skogsdag i Korsberga. Ett nittiotal personer kom till förmiddagens föreläsning. Det var Mikael Karlsson från företaget Silvaskog, som föreläste om skogsbruk
enligt Lübeckmodellen. Detta sätt att bruka skogen bygger på att man dels låter
de naturliga förutsättningarna på platsen styra vilka trädslag man låter växa och
dels på att man hela tiden hugger ned de
mogna träden. På detta sätt slipper man
att ta upp kalhyggen och bevarar den biologiska mångfalden i skogen bättre än
det man gör idag med monokulturer och
kalhyggen.

T

räden i skogen har en omloppstid på
50-80 år och efter så lång tid har vi
ingen aning om vilket virke som efterfrågas på marknaden eller vad som betalar sig bäst. Mikael Karlsson anser att en
varierad skog med många trädslag därför
kan vara ekonomiskt försvarbart. Träden
blir dessutom mer motståndskraftiga mot
både storm och insektsangrepp.
Skogsbruk enligt Lübeckmodellen innebär minimerade insatser i form av röjning och gallring och dessutom får man en
bättre kvalitet på den slutgiltiga råvaran.
Det intressanta är att föreläsaren kunde
visa på en bättre lönsamhet i denna typ
av skogsbruk och även en skog, som står
bättre rustad för klimatförändringar.
På plats fanns också Viveca Luc från
Skogsstyrelsen. Hon berättade om skogsvårdslagen och myndighetens inställning
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till hyggesfritt skogsbruk. Efter sopplunch
bar det så av ut i fält, där man på olika
stationer kunde få se hästar och mindre
skogsmaskiner i arbete. Monica Andersson visade hur man går till väga när man
fäller lutande och besvärliga träd och Mikael Karlsson lärde deltagarna att tänka
på ett nytt och annorlunda sätt i uppväxande skog.

S

veriges Hästkörare representerades
av ordförande Tom Meurling och f.d.
ordförande Roland Wirenborg. Torbjörn
Larsson och dottern Malin Larsson, från
Jäla Häst och Skog var dagens kuskar och
visade med sina båda ardennerston lunning av grovtimmer med sax, båge och
kälke. Både enbet och par. Tobias Hellman demonstrerade med sina innovationer fördelen med att få virket uppburet
i båda ändar. På en maskinstation kunde
man studera en liten smidig skotare av
märket Terri framförd av Peter Magnusson och det blev en hel del prat om samarbetet mellan manuellfällning, maskin
och häst och fler kluriga idéer runt redskapsutveckling anpassat för Lübeck
modellen.

Mikael Karlsson, Silvaskog

V

id det avslutande eftermiddagskaffet
konstaterade många av deltagarna att
det varit en intressant och givande dag.
De flesta åkte hem med nya insikter och
idéer om hur man faktiskt kan bruka skogen utan att kalhugga den.
Medarrangörer för dagen var även Studiefrämjandet och Skogsstyrelsen.
Tobias Hellmans innovation, Mackapären och
stocklyft.
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Kusken och ägaren av russen heter Christer Selenius och bor i Norrby Lemland på Åland. Gotlandsrussen är 6 år
och dom kommer ifrån Gotland. Vi kör dom i enbet eller par, oftast för nöjes skull. Christer har haft Nordsvenskar
i många år men då döttrarna flyttat till Sverige så är det lättare med mindre hästar och vi trivs med dem med.
Foto: Carola Selenius
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Detaljfoto under arbetet en vacker vinterdag . Fotomodellen är nordsvenska valacken Balder
från Hjo, som här får en välförtjänt tugga hö medan kusken lastar virke. Foto: Frida Winter

2017

Triss i Vimmelavkommor harvar i Rudu, Huskvarna. Filippa i mitten 7 år, Waltz 4 år till vänster och Williams 6 år helsyskon efter Vimmel 1978 och Fabiola 22971. Kusk: Håkan Fingal Foto: Anna Kvarnlin Fingal.

2017

Marknad i Dössberget, Bjursås. Ekipaget deltog i teater under själva marknaden. På bilden körs en
gammal ambulans från slutet av 1800- talet. Hästen är nordsvensken Maja och kusken heter Snickar
Emelie Eriksson. Foto: privat.

2017
Såmaskin med vallfrölåda dras av ardennern Arrak e.Akke, i samband med Upplands Ardennerklubbs årliga vårbruksdag, denna gång i Skutskär. Kusk: Janne Lundell. Foto: Jennie Pettersson

2017

Torbjörn Johansson från Ekby utanför Mariestad, här under en körtävling i Kil i momentet dressyr, medelsvår klass. Torbjörn
har förhoppningar om SM-tävlingar i framtiden, annars används även hästen i skogen. Groom heter Kay Nilsson och hästen
heter Krabat (e. Karat, u Lilljänta) . Foto: Hasse Röjder

2017

Bilden är från Skogs DM i Bohuslän 2016. Kusken är Lars Hansson från Hunnebostrand med fjordhästen Gunteman.
Utöver tävlingar i bruks- och skogskörning används häst till skogsarbetet, i potatisodlingen och på sommaren blir det
en och annan nöjestur. Foto: Sara Hansson Lengquist

2017

Skördefest i Slimminge utanför Skurup i Skåne. Ardennerhästarna är från vänster Dajma 116369 e Paular 11756,
10 år och Fanny 115347 e Oboy 11550, 19 år. Fanny är mor till Dajma. Självbindaren är av märket Mc Cormick.
Kusk: Kent Hansson Foto: Alf Jönsson Ystad

2017

Under Hästivalen i Sollentuna i september 2016 medverkade detta ekipage från Stockholmskusken. Den fina landån med sufflett dras av ett par vackra Torihästar. Kusken heter Isabell
Johansson. Foto: Camilla Perhult

2017

Riskörning. Torbjörn Larsson, Jäla, arbetar med restaurering av betesmark tillsammans med de
båda ardennerstona Arina och Sally framför griplastarvagnen tillverkad av Nicklassons ATV.
Foto: Malin Larsson

2017

Alexandra Kjellin och Lars Benjaminsson, från Nårunga häst & vagn, har i över tio år kört
guidade turer med häst och vagn under ett höstevent som heter Lights in Alingsås. Läs mer på
www.hastochvagn.se. Här en bild från ett sådant tillfälle när ardennern Nubbe drar vagnen.
Foto: Patrik Gunnar Helin

2017

Unghästträning hemma hos Anders Finnstedt i Jämtland. Jämtländsk hästtransport. Anders
Finnstedt, Dvärsätt, gillar nya utmaningar. Som här med tre av sina hästar. En drar, en åker
och en går bakom. Foto: Reinar Persson

VI ÖNSKAR
ALLA LÄSARE

Tack till Agne och Maxe som varit med i 15 år
och Pelle i 10 år på skogsdagar och Elmia.

Nicklassons ATV

FOTO: LENNART STRANDBERG

Mobil 070-896 49 11
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VI ÖNSKAR ALLA LÄSARE EN RIKTIGT

God Jul och Gott Nytt År

1:a
pris

Årets kokbok
1:a pris

”Älgkött & Peran” vann
i kategorin ”Livsstilslitteratur” i ”Årets Svenska Måltidslitteratur 2016”

älgkött & peran ingen vanlig kokbok av leif milling

älgkött
&peran

ingen vanlig kokbok
en bok om och meD gimDalens söDra jaktlag i östra jämtlanD av leif milling

073-350 20 57 | sjm-julsgard.se

God Jul och. !
Gott Nytt ar
HYGGESFRITT SKOGSBRUK I PRAKTIKEN
– KURSER, PLANERING OCH RÅDGIVNING
www.silvaskog.se

SPECIALPRIS

225:inkl moms + frakt

ord. pris 295:-

070-397 49 67

www.orsavagnen.se

TRYCKUTSKRIFTERSKYLTARDEKORER

Möt Leif Millings hyllning
till folket i de Jämtländska skogarna.
Gör din beställning via
mail pren@agrenshuset.se och ange
namn, adress och postadress.
Eller ring 0660-29 99 52.

0660-29 99 00

WWW.AGRENSHUSET.SE
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Var nånstans? I Hälsingland!
Text: Per Madestam Foto: Per Madestam och Tom Meurling.

seminariet i hälsingland

Mellan den 30 september och den 2 oktober ägde
Sveriges Hästkörares årliga seminarium rum. Platsen var Hälsingland, närmare bestämt på Harsagården, Järvsö och temat var i år Värdskap och
körhästen i besöksnäringen. Värdar för seminariet var Roger och Maria Svärd samt Maria Karlsson
från företaget Tur och Ton.

E

tt fyrtiotal medlemmar hade anmält sig och det
var en stor geografisk spridning på deltagarna. Efter en god måltid serverad på Harsagårdens restaurang
välkomnades vi till övervåningen där man förberett för en programpunkt kallad ”Vi minns Sture ”Torparn” Brorsson. Vi som inte kände till denne Sture sedan tidigare fick lära känna en otroligt fascinerande
hästkörare och människokännare. En riktig profil som
tyvärr gick ur tiden för tidigt. Vänner, och dottern till
Sture, berättade om den omfattande verksamheten
med hästturer, mat, musik och berättande, kallat ”Torparns Hästturer”. Något som utvecklades utifrån en
förfrågan på soptippen från en vän om att få låna ett
hästekipage till familjens semester! När Stures dotter
Anna-Karin avslutade med att berätta om Stures sista resa på likvagnen, dragen av hans trotjänare, nordsvensken Uggle, genom gatorna i Alfta, var vi många
som blev rörda. En enorm uppslutning av människor kantade gatorna genom samhället upp till kyrkan. Man förstod att Sture betytt mycket för många.
Inte minst har han inspirerat flera hästkörare som idag
håller på med liknande verksamhet.
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L

ördagen inleddes med locktoner från flöjt
vid frukostbordet. Även kulande toner
hördes från fönstret. När alla samlats i föreläsningssalen bjöd Tur och Ton på musik till dragspel, gitarr och sång. Därefter föreläste platschef och projektledare på Destination Järvsö,
Maja Frost och Lena Wallén om värdskap och
besöksnäringens roll i Sverige idag. Peter Augustsson, VD för skidanläggningen Järvsöbacken, tog därefter vid och redogjorde för deras
framgångsrika rekryteringsprocess med s.k rekryteringsdagar dit 300-400 personer ges möjlighet att skapa ett bra intryck på tre minuter. De
som gör detta ”går vidare” till gruppintervjuer
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och sedan personliga intervjuer. Att ha en positiv ”ja-attityd” och behandla alla besökare som
om de vore kungaparet var några exempel på
efterfrågade förhållningssätt hos dem som anställdes.
Under eftermiddagen föreläste Bettan Grenholm, djuransvarig på Jamtli friluftsmuseum
om hur man hanterar människor som inte har
erfarenhet av djur. På Jamtli används hästarna dagligen i arbetet och denna utmaning står
man inför flera gånger i veckan. Under efterföljande gruppdiskussion lyftes flera relevanta
frågeställningar. Bl.a. hur en bra kusk/häst ska
vara och om hur vi möter människor vid olika
köruppdrag. Ett exempel som nämndes var att
ha en ”Ny på jobbet” skylt på den häst som inte
har så mycket erfarenhet ännu.
Maria Carlsson serverar blåbärsglögg på Björnmyra.
Maria Karlsson från Tur och Ton tog därefter
vid och berättade om deras verksamhet. Hon
lyfte bl.a. fram att det är så mycket mer än det
vi säger som har betydelse. Vår klädsel och vårt
kroppspåk är nog så viktiga komponenter. Ett
nyckelbegrepp ifråga om bemötande är ”SUR”,
dvs ”sedd, uppskattad och respekterad”.

U

nder kvällen fick vi sedan uppleva en del
av Tur och Tons affärsidé genom en härlig afton vid deras finnbosättning Björnmyra.
Tipsrunda, musik, mat, berättande och trevlig
samvaro förgyllde kvällen. Efter information
om platsen och avklarad tipsrunda bjöds vi in i
den nyrenoverade ängsladan där de dukat upp
så fint till oss alla och en öppen eld mitt i rummet gav en behaglig värme och en mysfaktor av högsta slag. Under kvällen mottog Roland Wirenborg utmärkelsen Årets hästkörare.
Seminariedeltagarna på väg mot den nyrenoverade ängsladan.
Förutom musikunderhållning av kvartetten
Tur och Ton bjöd flera av deltagarna på sång
och musik och när tonboxarna togs fram fick
ännu fler möjlighet att visa prov på sin musikaliska gåva under ledning av Maria Strömbäck
Svärds fotdirigering! Ordet ”äggledare” fick
en ny innebörd när alla satt med rytmikägg i
handen….

Uno Sjöberg och Thomas Karlsson fokuserade på
rytmikäggen.

Maria Strömbäck Svärd i sitt esse.

Roland Wirenborg, årets hästkörare.
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S

öndagsförmiddagen ägnades åt Story telling.
Lena Casselbrant, Hedermora, berättade om sin
livsresa och presenterade sitt företag Casselbrant
Häst och Musik. Hennes ukeleleturer väckte stort
intresse bland åhörarna… Maria Strömbäck Svärd
tog därefter vid och berättade om sig och hur hon
och Roger utvecklat Tur och Ton till ett framgångsrikt upplevelseföretag med hästturer från deras
hem i Orbaden, på vintern, och från Björnmyra på
sommaren.

E

lisabeth Olofsson fick sedan avsluta på Harsagården genom att föreläsa om säkerhetstänk
kring hästkörning vid offentliga evenemang. Hon
lyfte bl. a fram vikten av att förstå hur hästen uppfattar sin omgivning för att därigenom kunna
förutse en del reaktioner. Hästens fyra F-styrmedel är viktigt att ha med sig, dvs: flock, flykt, fortplantning och föda. En häst kan med små medel börja sitt övertagande och det är viktigt att du
som kusk är vaksam på detta. Om hästen utan ditt
kommando flyttar på sig under ryktningen kan
det vara början till något mycket värre. Även kring
detta ämne gjordes ett grupparbete, vilket kommer att redovisas i senare nummer av MH samt på
hemsidan. Innan lunchen förrättades också dragningen på Sveriges Hästkörares stora medlemslotteri. De lyckliga vinnarna var dessvärre inte på
plats, men ordförande Tom Meurling ringde och
gratulerade dem.

Lena Casselbrant.

S

eminariet avslutades med ett besök hos Tobbe och Katarina Rosén. När de 2008 köpte sitt
Östergård i Flästa fick de rådet att riva den gamla enorma och fallfärdiga stallbyggnaden. De valde ändå att behålla det gamla och har idag, efter
många års eget arbete, ett helt fantastiskt stall som
varit föremål för flera reportage i såväl häst- som
byggnadsvårdstidskrifter. Dessvärre hade jag inte
möjlighet att följa med på detta besök, men fick del
av Katarinas bildberättelse kvällen innan.

Elisabet Olofsson.

Tack alla ni som gjorde detta hästkörarseminarium
till något alldeles extra!

Roger Svärd, Maria Carlsson och Maria Strömbäck Svärd, Tur o Ton.
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Ordförande Tom Meurling tackar arrangörerna.

Musikalisk akrobatik av hästkörare när den är som bäst.
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Lång väg till

SM i plöjning
”Tänk att man kan bli så glad för en 4:e placering!”
Text: Sigvard Gustavsson Foto: Tom Meurling
Den 24-25 september genomfördes Svenska
Mästerskapen i plöjning på Apertins herrgård
Kil, Värmland. För ett ekipage från norra
Skåne kan det verka långt till Värmland, men
den verkliga resan för Sigvard och Helena Gustavsson var på ett annat plan.
Här berättar de båda om sin resa.

F

järdeplacering, precis utanför "pallen" brukar ibland omnämnas som den sämsta placeringen man kan få. FÖR OSS VAR DET HELT
FANTASTISKT!
Bakgrunden är att redan på väg hem från
föregående SM i plöjning 2015, Skyllbergs Gård,
Askersund, funderade vi på om vi någon gång
skulle fatta mod till att anmäla oss till en tävling igen, speciellt i plöjning. Många tankar gick
genom huvudet på oss. Hur kunde det bli så här?
Visst gjorde jag , Sigvard, som kusk fel, och tar
mitt fulla ansvar för vad som hände. Men varför behövde det bli så? Många självanklagelser
förstås.

D

et var efter ryggläggningen på första tegen
som plogen släpade på sidan vid vändtegen men rullade runt eftersom jag av naturliga själ svängde snävt. Dessutom var skumristen helt uppe och stack upp mycket över åsen på
plogen. Den tog således i marken och "hjälpte"
till att välta plogen helt runt. Jag hade släppt plogen för att kunna vara mer rakt bakom hästarna
vid den snäva svängen. När plogen rullade runt
kom svänglarna att slå på högerhästens bakben.
Hon blev rädd och tog ett ordentligt tag för mig.
Jag släppte aldrig tömmen och släpade, i tömmen, med över tegen i princip hela vägen över
till nästa vändteg. Helena som medhjälpare kom
till undsättning och andra vänliga personer som
domare mm hjälpte oss att ta ifrån hästarna. Efter lite "provplöjning" på träningstegen valde vi
att avbryta tävlingen.

Sigvard Gustavsson ställer in plogen, Helena Gustavsson framförställ.

Vid vändtegen. Det var här det hände året innan.
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Många tankar for igenom huvudet på oss
och vi var i någon form av chocktillstånd.
Det som inte fick hända hade hänt! När på
söndagen ett annat ekipage också gör en
liknande resa kommer naturligtvis "PlöjSM
2015" kommas ihåg mycket på grund av
detta.

M

åste berätta, med stor tacksamhet,
om den värme och tröstande ord vi
fick under helgen. Pushande för att fortsätta, t.o.m. att tävla på söndagen, vilket vi
valde att inte göra.
Tack alla som gett oss sitt stöd!
Speciellt värmde och värmer fortfarande,
när efter avslutad teg, våra goda vänner
Roland Wirenborg och Elisabet Olofsson,
(de var också tävlande) kommer fram och
ger stora kramen och ger kommentarer
som "hjältar" som redde ut situationen! Vi
får fortfarande tårar i ögonen när vi tänker
på er värme! Tack!

D

enna värme är en stor anledning till
att vi bestämde oss, ganska snart, att
vi vill tävla igen. Vi har blivit än mer ödmjuka inför uppgiften, och ansvaret, att använda häst, och framför allt att framföra
häst på allmän plats. Vi är fullt medvetna om att andra kommentarer också kommit, inte lika värmande, men inte speciellt
många och iallafall inte oss till dels.
Vi har naturligtvis tränat och haft med
hästarna så mycket som vi kunnat i annan
verksamhet. Har ganska bra möjligheter,
eftersom vi bedriver en hästentreprenadsföretag, Hälde Hästkraft, att tillse det blir
körning i olika miljöer.
Men det ömsesidiga förtroendet, mellan
hästarna och oss, var brutet, och förtroende får man inte, det förtjänar man! Så är
det väl brutet tar det tid att bygga upp.
Många av er förstår säkert också den mentala spärren som finns för att visa sig på
en tävlingsplats igen, och att det är en sak
som måste bearbetas.
äkerheten är viktig och något vi i många lägen vurmar för, och vi tycker, även
många gånger tas för liten vikt vid. Det har
varit uppe vid flera tillfällen, vid tävlig-

S
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sammanhang, t.ex. om hur nära medhjälparen får vara för att inte påverka/hjälpa
kusken, till ett bättre tävlingsresultat. Istället för att diskutera hur nära måste medhjälparen vara för att kunna påverka/hjälpa till vid en incident. För några år sedan
var det, vad gäller plöjningen, t.o.m. så att
medhjälparen inte, straffritt, fick följa med
vid plöjningen utan skulle stanna kvar på
vändtegen. I år vid genomgången innan
tävling var vi överens om att medhjälparen
skulle följa ekipaget och stå vid hästarna
varje gång kusken skulle skruva och justera
på plogen! Ett bra beslut, även om det var
med blandade känslor eftersom vi med all
önskvärd tydlighet kände att det var bl.a.
vår katastrofala händelse som föranledde
denna diskussion. Men har den medfört en
ökad säkerhet kring våra tävlingar så har
det faktiskt blivit något bra av denna händelse. Kanske bra med ökat fokus på att det
är ett "team" som tävlar; hästar, kusk och
medhjälpare?
Det är en helt annan sak när man plöjer
hemma för att plöja eller, för all del , för att
träna inför tävling. Väl på tävling blir det
en viss tävlingsnerv hos kusk och medhjälpare som hästarna känner av, kanske mer
än vad vi många gånger tror. Lägg därtill
att det är en ny miljö för alla och de, liksom vi, sover inte lika bra som hemma.

Helena och Sigvard Gustavsson ,Vittsjö

OBS! Resultatlista på nästa sida

Å

ter till årets plöjning. Det ena stoet
valde vi att inte tävla med eftersom
hon har föl vid sidan och har haft därtill
hörande mammaledighet. Men det stoet
som blev rädd var med och det gick mycket bra. Hon visade en viss osäkerhet när vi
mötte angränsande tävlingsekipage medan
ryggen var smal och vi började plöja mot
angränsande rygg. Hon tittade oroligt på
plogen, på det mötande ekipaget. Detta har
vi inte kunnat träna på hemma, men gick
bra med lite övertalning. Men visst märktes det att tävling är tävling och träning är
träning.
en lycka och eufori som gick genom
kroppen på oss när första dagens teg
var avslutad och vi kramar om varann,
med tårar i ögonen, är en känsla som är

D

Roland Wirenborg och lättad Sigvard betraktar slutfåran.
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svår att beskriva.
Vi fick många tips på plogens inställning
mm, vilket är vanligt, och vi är tacksamma för, men detta år får vi erkänna att vi
inte var helt mottagliga för alla tips utan
vårt fokus var helt och hållet på att kunna
genomföra tävlingen på ett lugnt och tryggt sätt, för oss, medtävlande, domare, publik och hästar.
När vi även genomfört söndagens teg, så
kommer samma känsla och tårarna tillbaks, och när vi får se att det dessutom
räcker till en 4:e plats så blir den 45 mil
långa resan hem, som att sväva nyförälskad
på moln. Stort tack igen till er som stöttat oss och stort grattis till er som kom PÅ
prispallen!

Harmoniskt arbetande trio eller kvartett.
Medhjälparen hör också till teamet.
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Resultatlista SM i Plöjning

Kommande hästaktiviteter
Titta in på föreningens hemsida,

www.hastkorare.se Klicka på “kalender”
Här kan du ta del av föreningens planerade
aktiviteter i olika delar av landet.
På hemsidan hittar du även medlemmars
radannonser

I NÄSTA NUMMER:
I nästa nummer är ”På kuskbocken”
tillbaka och denna gång med
Mathias Stern, Skärblacka.
Teknik och redskapssidan kommer
också ladda upp för en ny (eller
gammal!) innovation.
Dessutom är Stalltipset tillbaka och
frågespiltan kommer att behandla
frågan om ”Varför hästen går snett?”.
Som vanligt välkomnar vi insänt
material från alla delar av vårt
avlånga land.
Skicka till:
redaktor@hastkorare.se,
senast den 17 februari

Manusstopp för MH nr 1 2017: 17 februari, planerad utgivning: 18 mars.
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Föreningen Sveriges Hästkörare
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L:a Frösboholma, 280 22 Vittsjö
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