
SM i Eksjö 2003 
 

Sista helgen i maj genomfördes SM i brukskörning, bruksridning och skogskörning samt NM i brukskörning och 

skogskörning i Eksjö i Småland arrangerat av JUF och Jönköpings Läns Kusksällskap. Gotland fanns 

representerat i alla tre SM-disciplinerna: Märta Numelin i bruksridning med sitt fjordsto Goldi och nordsvenska 

stoet Mysan i brukskörning med Otto Wulfcrona och i skogskörning med Benny Thomsson.  

Inför resan tränade ekipagen dels i sina respektive tävlingsgrenar men också att åka transport tillsammans. Det 

var första gången både Goldi och Mysan åkte så långt och till och med över havet. Inte hade dom umgåtts 

speciellt mycket för övrigt heller, bara setts några gånger på tävlingsbanorna på hemmaplan. Men när man 

åker hemifrån, då gäller det att hålla ihop.  

Goldi och Mysan blev riktiga kompisar och bildade en tillfällig liten flock och det fungerade alldeles utmärkt. 
Märta bildade en tillfällig flock med pappa Leif Pettersson, som körde transporten och Benny och kamperade 
ihop i Eksjös gamla militärförläggning. Otto med familj bildade flock tillsammans med supportrarna Othberg 
från Slite. Hästarna bodde i ett stall några km därifrån och bekantade sig med kollegor från hela landet. 
 
Märta skrev dagbok, ett utdrag ur den finns på nästa sida. Övriga detaljer, såsom resultatlistor och poäng 

kommer här. Fullständig resultatlista finns på JUFs hemsida. Bild. 1. och 2.  

SM i Bruksridning 2003 (21 startande) 

1. Maria Nordqvist Ia Fjord 2 straff 

2. Annika Svärd  Nanna Fjord 5 straff  

3. Mikaela Jontálar Petra Shetland 36 straff 

15. Märta Numelin Goldi Fjord 141 straff, u 

SM i Brukskörning 2003, häst (22 startande) 

1. Linus Elmelid  Prins Ardenner 17 straff 

2. Tage Claesson Gullmon Ardenner 30 straff 

3. Anna-Lena Olausson Frej Fjord 60 straff 

19 Otto Wulfcrona Mysan Nordsvensk 273 straff, u 

 

NM i Brukskörning 2003, häst 

1. Anita Eckebring, SWE Zesam Nordsvensk 102 straff  

2. Kirsten Donslund, DAN   Korsning 114,3 straff 

3. Frank Pedersen, NOR Kora Löv Döle 171,3 straff 

SM i Brukskörning 2003, ponny (9 startande) 

1. Birgitta Ryberg Cimon Shettis 25 straff 

2. Åsa Nelin  Elvira Nordsvensk 55 straff 

3. Anita Eckerbring Lojstas Pawik  Russ 74 straff 

NM i Brukskörning 2003, ponny 

1. Anita Eckebring, SWE Lojstas Pawik  Russ 65 straff 
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2. Anker Kristensen, DAN  Fjord 212,3 straff 

3. Anita Eckebring, NOR Högmo Lotus  Nordland 320,7 straff 

SM i Skogskörning 2003 (19 startande) 

1. Bruno Elmelid Pontus Ardenner 92 straff 

2. Kjell Carlsson Donnör Ardenner 116 straff 

3. Linus Elmelid  Prins  Ardenner 145 straff 

10. Benny Thomsson Mysan Nordsvensk 303 straff 

NM i Skogskörning 2003  

1. Jörgen Olausson, SWE Frej Fjord 69 straff 

2. Linus Elmelid, SWE Prins  Ardenner 145 straff  

3. Ole A Sandås, NOR Viggo Fjord 237 straff 

 

Märtas dagbok 

”Torsdag 29/5. Åkte till Goldi 06.36, hon sov lugnt bredvid Mysan. Efter frukost tränade jag på en ridbana; 

backade i vinkel och galopperade på volt. Goldi skötte sig fint. Till lunch blev det pannkakor med sylt. På kvällen 

red jag i skogen och utforskade nya stigar. Vi hittade fina sandvägar och Goldi fick springa av sig sin 

överskottsenergi. På kvällen var det bangenomgång. Ingenting såg väldigt svårt ut; lydnadshindret var stora 

bilder på gubbar och ett tvättsträck och det fanns en fruktansvärt snuskig vattenpöl. Hopphindren var knepiga, 

från skritt upp i galopp och väldigt snäva svängar. 

Fredag 30/5. Veterinärbesiktning tidigt på morgonen, sen var det bara att vänta. Jag värmde upp Goldi på 

ridbanan och tränade snäv galoppsväng med hopp. Sen var det min tur. Funktionskontrollen 0 straff. Sen red vi 

in på banan. Goldi tittade knappt ens åt dom där fåniga träbilderna men var tvungen att ta sig en titt på bron 

innan hon kunde trava över den. Sen kom snusk-vattnet. Goldi säger till mig: ’ALDRIG, glöm det, jag vill ju lyda 

och mycket gör jag som du säger men här går ändå gränsen! Du ser ju själv hur grisigt det ser ut!’ Så det blev 

100u. Det gör inget, hon hade gått om jag hade fått försöka lite mer. Halterna gick bra och Goldi satte hela 

hoven på plattan på första försöket. Ryggningen gick bra, 2 tramp, Goldi blev lite ivrig och koncentrerade sig till 

95%. Lastbryggan gick bra och sen var det hindrena som jag hade funderat så mycket över hur jag skulle göra. 

Tack vara Hillevis träning och Goldis energi så tog hon lätt galopp från skritt. Vi styrde mot hindrena, nu var 

både jag och Goldi på MAX-koncentration. Efter första hindret förberedde jag åt vänster, som är Goldis 

svåraste håll och det var snävaste svängen och det blev perfekt! Hon satsade allt och hon älskar att hoppa! Det 

var den snävaste sväng vi gjort i galopp och Goldi höll sin vänster perfekt. Sen var det två hinder kvar som vi 

klarade lätt. MÅL. Sen tog vi det lugnt och väntade på resultaten. 

När alla var klara hade Linus Elmelid uppvisning på Prins och Pontus. Det var häftigt. Efter maten var det 

prisutdelning och vi fick diplom och rosett och en glashäst och en polkagris. På kvällen tog vi en tur med Mysan 

och Goldi i skogen som avslutning och avslappning. Jag red barbacka och Goldi tyckte det var skönt att sträcka 

på benen. Nu sover nog hon och det ska jag också göra. 

Lördag 31/5. Idag tog vi sovmorgon till 7. Vi åkte till stallet och då hade brukskörningen börjat. Det var många 

fler ekipage så det tog hela dagen. Det var blandat i klasserna så ibland kom det en shettis och ibland en 

ardenner. Det var kul att titta på alla. På eftermiddagen red jag Goldi på banan och hoppade lite. Sen tog vi en 

ridtur i skogen. Då kom vi ut på en äng och där stod det ett rådjur och betade, bara 50 m bort. Sen såg vi en 

liten äcklig orm också. På kvällen åkte vi till SM-middagen på ett fint ställe i Nässjö och maten var god men 

nästan snålt för den tog slut på en gång och sen fanns det inget mer. På hemvägen åkte vi förbi stallet och sade 

god natt till Goldi och Mysan innan vi åkte hem. Dom åt hö och hade det lugnt.” 


