
Prova på i brukskörning i Stenkyrka 2004  
 

Stenkyrkaortens Ridklubb, SORK ordnade en lokal körtävling söndagen den 4 juli 2004 hos 

familjen Hammarskjöld på Ekebys i Stenkyrka. I grenarna Dressyr, Precision och Bruks fanns 

prova på klasser där kraven inte var så höga utan ambitionen lagd på den nivån att alla kunde 

få prova något man inte gjort förut.  

 

I Bruks-klassen hade 11 ekipage anmält sig. Eftersom det var en prova på klass var banan inte 

så lång och alla moment enligt tävlingsreglementet fanns inte med. Ingen tidtagning skedde 

heller utan det fick ta den tid som behövdes. Starten gick i skritt över en blå presenning. Dom 

flesta tog sig över - någon med bara en skymt till tvekan. Några steppade, någon gick i kort 

galopp och någon hoppade. Tre ekipage fick göra en omväg runt presenningen på väg in (ut 

gick bättre för ett av dem), vilket tyvärr innebar uteslutning ur just det momentet. Det mest 

originella sättet att ta sig över stod Birgitta Cramér och Dixson för; dom backade! Om det var 

för att Dixson slapp se eländet eller vad kan man ju undra men över kom dom. 

 

Hinder nummer två var en lastbrygga och här var alla duktiga på att komma till så nära som 

möjligt (någon var lite för nära och fick straff för påkörning av bryggan). En hink med lite 

grus fick fungera som last och eftersom alla körde med sina egna vagnar, de flesta tvåhjuliga, 

fick kuskens medhjälpare ha hinken i knät. I skritt gick turen vidare till en halt, där man skulle 

stå still i 30 sekunder, vilket för många är en väldigt lång tid … Efter halten ett backmoment 

som alla klarade felfritt. Häst och vagn kör in genom en port och backar rakt ut – inga 

problem. Vidare till plattan där det gällde att träffa plattan med ett vagnshjul och här gick det 

också bra. Det var bara Dixson som var lite misstänksam men klarade det till slut.  

 

Sen var det bara att parkera vid lastbryggan igen och lasta av grushinken för att sen i trav ta 

sig över presenningen och ut från banan.  

 

Av de 11 startande ekipagen klarade sig 8 utan uteslutningar = clear round. Under rubriken 

tävlingsresultat finns poängen för var och en.  

 

Det var en trevlig tillställning med fina banor, även för dressyr och precision och roligt att så 

många ville prova på vad brukskörning innebär. Jag tror att flera kommer att träna på det här 

med presenning på hemmaplan och jag hoppas vi får se några av ekipagen på tävlingen i 

slutet av augusti.  

 

Deltagare 

Sylvie Hallström – Big Indian Chief  clear round 

Eva Karlsson – Alladdin   clear round 

Ylva Rosenqvist – Julin   clear round 

Matts Carlén – Maja   clear round 

Josefine Johannesson – Kallemero Boy  clear round 

Malin Lundgren – Balloon Dance  clear round 

Birgitta Cramér – Dixson   clear round 

Ulla Borre – Safir   clear round 

Frida Karlqvist – Paddy Lane  u 

P-O Thomsson – Jevalia   uu 

Sara Borre – Safir   uu 
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