H ÄSTS P O R T

Fredagen den 16 Maj 2008

Tipspromenad till häst
lockade många kuskar
INGELSTAD. Stora hästar,
små hästar. Unga kuskar,
gamla kuskar. Alla är med
när Kronobergskuskarna
träffas och kör en gång i
månaden.
– Det är så roligt med körningen, alla kan vara tillsammans. Det spelar ingen roll
vilken hästras man valt eller hur gammal man är, säger Marie-Louise Torgnysson,
ordförande i Kronobergskuskarna.
Föreningen har funnits i 27
år, en av många föreningar
som bildades när Kronobergs
läns hästavelsförening delades upp så att olika raser fick
egna föreningar. Också körsektionen bildade då en egen
förening.
– Från början hette föreningen Kronobergs körsällskap, men det kom så många
inbjudningar om att sjunga i
kyrkor att vi bytte namn, säger Marie-Louise Torgnysson.
Ökande intresse
Hon har varit ordförande i
föreningen i fem år och suttit med i styrelsen i ytterligare några år. Under den tiden
har hon sett att intresset för
att köra med häst har ökat.
– Det kommer allt fler yngre till våra träffar, tidigare var det mest vi i styrelsen
som körde. Jag tror att det beror på att det är rofyllt att köra ut med häst. Det kan behövas nu när det har blivit ett så
stressigt samhälle.
Tipspromenad
Ungefär en gång i månaden
träffas medlemmarna i föreningen för en särskild aktivitet.
I helgen som var arrangerade
Maria Nilsson och John-Peter Thuresson en tipspromenad med start på Ingelstads
Naturbruksgymnasium, vidare till den egna gården Bjurbäcken i Uråsa där de tända
grillarna väntade, innan det
var dags att köra tillbaka till
Ingelstad.
– Tre ryttare red och åtta ekipage körde rundan, i
många av vagnarna åkte det
flera personer, säger MarieLouise Torgnysson.
Nästa gång föreningen träffas, i juni, blir det en ännu
längre utfärd. Då åker man
till en jordbruks- och hästmässa i danska Roskilde.

Längre fram på vägen ser nordsvenskarna Joker och Carloz fler hästskjutsar som njuter av det underbara landskapet. Parhästarna drar en packvagn, olika sorters vagnar var representerade under söndagens tipspromenad som kördes på småvägarna runt Ingelstad och Uråsa.
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Solen värmer och naturens grönska får alla att njuta av dagen. Nordsvenske valacken Carpid
står still medan familjen Svensson från Skruv läser en tipsfråga. Bakom står fjordstoet Gullan
som passar på att vila när frågorna besvaras.
Foto: VIKTORIA FREIJ

Många hästraser var samlade. Här en ståtlig Frieserhäst som väntar på sin tur. MarieLouise Torgnysson, från Gemla, ordförande i Kronobergskuskarna är på väg upp i sin
vagn, hennes halvblod står snällt och väntar.
Foto: VIKTORIA FREIJ

I HUVET PÅ EN HÄSTTJEJ

Sista omgången i division 1 i Gränna
Kan man bli mer än på bra humör när vädret är så
strålande som det varit de senaste veckorna?
Pingsthelgen var verkligen bra. Vi skulle tävlat på
Öland och jag skulle haft med båda hästarna, men
tyvärr blev det inställt på grund av för få anmälda.
Jag hade verkligen sett fram emot att komma ut till
havet igen och vi skulle träffat Mimmi och hennes mamma. De hade tänkt att bara åka och kolla på en tävling,
annars tävlar ju Mimmi nästan alltid själv på sin häst
William. De skulle fikat, solat och bara kollat på dressyr. Med andra ord bara haft en härlig dag vid havet.
Mimmi och William ska ner till Åhus och tävla
nästa helg och nu i helgen åker vi till sista omgången i div 1 till Gränna. Därför behövde han lite vila
och skulle inte ha tävlat på Öland.
Jag ska inte ner till Åhus för pappa, farfar och jag
ska åka på speedway till Ullevi över den helgen. Det
är en grand prix tävling där och det ska bli spännande att kolla eftersom jag aldrig varit på Ullevi förr.
Det har varit väldigt varmt under den senaste tiden och därför jag har ofta ridit på kvällarna. Men

det är bra att träna lite i denna värme också för tävlingarna är oftast mitt på dagen.
Det är viktigt att få i hästarna salt och vatten om
de svettas mycket.
Våra hästar är inte så intresserade av bara vatten, så när vi tävlar lägger mamma i betfor i vattnet vilket gör att det blir sött och gott . Den spannen
brukar vara populär vid tävling.
Eftersom tävlingen på Öland inte blev av letade vi
upp en annan tävling. Vi hittade en i Långasjö men
där var det också få anmälda och jag var rent av den
enda anmäld till LA programmet. Därför fanns det
bara en klass att rida.
Linnea har ridit Ametist hela veckan så hon skulle tävla honom en klass, kul för henne att få rida
Ametist. Jag startade med Digestive samma klass.
Digestive var förfärligt het hela framridningen
och han busade med mig i båda galopp ökningarna,
det som blev bra av all energi var mellantraven men
under resten av programmet var han ganska spänd
och som sagt; het.

Efteråt kom vi på var problemet låg. När vi sadlade, som vi alltid är så noga med, dock inte den här
gången, lade vi sadeln alldeles för långt bak.
Digestive är jättekänslig eftersom han fick stå i flera månader på grund av ont i ryggen. Dåligt av oss och
ännu en gång fick vi en läxa att alltid kolla upp sadelläget. Jag slutade två i klassen på 66 procent och Linnea kom trea på 64 procent. Hon var nöjd att hon klarade av det eftersom hon är väldigt rädd för Ametist.
Han skötte sig väldigt bra förra helgen men Linnea har ändå väldigt stor respekt för honom och vågar inte riktigt ”rida”.
Digestive känner hon stort förtroende för så hon
ska tävla honom i Värnamo snart. Men nu på söndag
bär det av till Gränna och sista div 1 omgången.
Vi ligger på delad första plats med Åsedalaget så
det gäller att vi laddar för fullt. Vinnaren går upp i
Elitserien som går i höst.
Längtar till söndag morgon då åker vi väldigt tidigt.
Ha det bra i helgen!
/ Amanda



