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Större rättvisa
med fler domare

Förra veckan var mitt liv helt upp och ner. Nu är det 
precis som om inget av det som hände förra veckan har 
hänt. Kanske minns ni hur jag inte kunde koncentrera mig 
på någonting eftersom jag inte var tillsammans med min 
pojkvän längre? Jag kan väl säga att det problemet är ur 
världen eftersom vi är tillsammans igen. Allting verkar va-
ra normalt igen och därför åkte vi till första omgången av 
Elitallsvenskan fullt peppade och motiverade på att göra 
vårt bästa, inga pojkvänsbekymmer i sikte!

Det var en lång resa till Rappestad. Inte nog med att det 
tog tre timmar från början, vi körde fel också. Vi körde till 
slut runt i en cirkel och försökte tyda vägbeskrivningen. 
Den var otroligt dålig och efter att ha kört runt överallt, 
fyrtio minuter extra, hittade vi äntligen dit med hjälp av 
en vän på tävlingsplatsen.

Nu kanske ni tror att vi är lite krokade och det kan jag för-
stå, jag menar; hur svårt är det att följa en vägbeskrivning? 
Men saken var den att vi skulle svänga vänster vid ett ställe 
som hette Västerlösa. Det gjorde vi och körde i godan ro tills vi 
insåg att vi var fel ute och ringde till kompisarna som redan 
var framme. De sa att man skulle ta av vid Västerlösa, men in-
te vid den första utan vid den andra avfarten. Detta stod inte 
på vägbeskrivningen så hur skulle vi kunna veta det? Vi gick 
till sekretariatet och frågade. De ursäktade så mycket, men 
vad hjälpte det? Ametist fick åka ännu längre och han var väl-
digt trött på att står i transporten. Vi tog ut honom direkt när 
vi kom fram och jag gick med honom en lång stund för att få 
igång alla stela muskler och leder efter den långa resan.

De första tre ryttarna i vårt lag fick tyvärr inga bra poäng 
och då var det bara jag och en till kvar. Vi skulle nu försöka 
fixa upp laget från en bottenplacering. Jag var först ut och 
Ametist var mycket duktig. Vi red ihop ganska många po-
äng och bidrog tillsammans med vår sista ryttare till att la-
get kom fyra utan sju tävlande lag i Eliserien. Riktigt kul!

I Eliserien, till skillnad från allsvenskan, är det tre doma-
re istället för en. Det gör det mer rättvist och ibland kan do-
marna vara riktigt oeniga om sina beslut. För att ge er ett 
exempel kan vi ta min ritt. Av den första domaren fick jag 
60 procent för den andra fick jag 59 procent och för den sista 
65 procent , där ser ni att poängen skiljer sig lite åt. Den do-
maren som gav mig mest ville till och med ha mig som tvåa, 
medan den domare som placerade mig lägst tyckte plats 18. 
Det är lite lustigt hur man faller dem i smaken.

Nu pågår förberedelserna för fullt med att packa till sex-
årschampionat. Vi blir borta i tre dagar och det är 19 av 
Sveriges bästa sexåringar som ska göra upp om segern. Jag 
har som mål att visa Digestives fantastiska gångarter och 

sen får det bli vilken pla-
cering som helst. Just nu 
kan jag inte klaga på nå-
gonting. Jag mår bra igen 
och Digestive går också 
jättefint. Vi har fått av all 
päls men det är inte speci-
ellt fint. Trots att han hade 
fått lugnande var det inte 
att tänka på att klippa ho-
nom med maskinen, utan 
vi fick fortsätta med saxen. 
På lite avstånd så ser det 
inte riktigt så illa ut.

Ha det bra
AmANdA

LÄNET. Virussjukdomen blå-
tunga har nått Kronoberg.
I onsdags konstaterades ett 
fall i närheten av Traryd.
Nu spärras delar av marka-
ryd, Ljungby och Älmhult av.

Just nu vaccineras så många 
djur som möjligt i de spärr-
områden som har satts upp. 
Spärrområdena innefattade 
fram till i onsdags hela eller 
delar av Älmhults, Ljungbys, 

Markaryds, Osbys, Örkelljung-
as, Halmstads, Hässleholms 
och Laholms kommuner.

- I samband med vaccinatio-
nerna gjordes också en del ex-
tra provtagningar, som skick-
ades till analys på Statens ve-
terinärmedicinska anstalt, 
säger Tone Lindvåg, länsvete-
rinär i Kronobergs län.

Då upptäckte man två sjuka 
får, som inte tidigare hade visat 

några symptom på sjukdomen.

drabbar idisslare
Blåtunga är en virussjuk-

dom som drabbar idisslare och 
som sprids via svidknott. Män-
niskor kan inte smittas av 
sjukdomen. Djur som blir sju-
ka kan förutom feber få svull-
nad och rodnad i slemhinnor-
na i mun- och noshålan och ib-
land också få svullnader runt 

nosen, öronen eller hela huvu-
det. I ett senare skede får dju-
ren sår i munnen, runt nosen 
och på klövarna. I sällsynta 
fall kan svullnader i huvudet 
orsaka cirkulationsstörningar 
i tungan, som då blir blå.

Inga transporter
Spärrområdena sträcker 

sig 20 kilometer från en smit-
tad gård. Jordbruksverket ar-

Blåtunga i Kronoberg
betar för att alla djur inom 
spärrområdena ska vaccine-
ras. Inga idisslare får trans-
porteras inom spärrområdet. 
Om djur ska till slakt mås-
te länsstyrelsen först ge sitt 
tillstånd. I Kronoberg omfat-
tar spärrområdet än så länge 
församlingarna Vrå, Lidhult, 
Torpa, Nöttja och Hamne-
da i Ljungby kommun, Pjät-
teryd, Göteryd och Hallaryds 

församlingar i Älmhults kom-
mun samt hela Markaryds 
kommun. Spärrområdet änd-
ras om nya fall konstateras.

I mitten av veckan hade 22 
smittade djur upptäckts i Kro-
nobergs, Hallands och Skåne 
län. Det första fallet i Sveri-
ges upptäcktes i Halland den 
6 september.

ANN KRISTIN EKmAN
annkristin@vaxjobladet.se

Vi har tider för stora och små med instruktör. 
Ring 0478-420 55 (hallen) eller 070-3971067 (Monica)  

för mer information. 
Hallen har också utökade öppettider se hemsidan.

www.mickesbowling.se

Vill ni börja träna bowling?
NU PÅ NYA, FRÄSCHA BANOR!!

HÖST!

träd - buskar - jord - gödning - krukor - tillbehör - frö - lök

ormeshaga, 3 km  fr. Hovmantorp 
mot Linneryd. Tel 0478-415 90Öppet vard 9-18 lörd 9-14

* dags att beställa
häckar och rosor

* höstnyheter i butiken
krukor och pynt
Köp 5 krukväxter

betala för 4
(Vi bjuder på den billigaste) VÄLKOMNA IN!

Tommy, Ann-Christine, Åsa

HUSEBY. - det känns som 
att hästarna hör hemma här 
på Huseby och att det skulle 
vara roligt med någon form 
av fortsättning.
det säger meg Johnsson, pro-
jektansvarig för sommarens 
hästtema på Huseby bruk.

Varje år satsar Huseby bruk 
på ett tema under somma-
ren. I år valde man att satsa 
på häst. Det har bland annat 
inneburit flera utställningar 
som på olika sätt har berört 
hästen, och inte minst en rad 
med hästarrangemang.

- De olika riksutställning-
arna har varit jätteroliga att 
ha här. De har inneburit att 
vi har nått ut till en ny mål-
grupp och haft många besöka-
re som aldrig har varit här ti-
digare, säger Meg Johnsson.

Populärt arv
Det finns en gammal tradi-

tion av hästavel på Huseby. Det 
är en av anledningarna till att 
man valde ett hästtema i år.

Husebys gamla vagnar användes i lördagens vagnsparad.
Foto ann Kristin ekman

marie-Louise Torgnysson och Karin Gustafsson från Kronobergskus-
karna var iklädda rollerna som mary och maggie Stevens.
Foto ann Kritsin ekman

meg Johnsson, projektansvarig på 
Huseby bruk, är nöjd med som-
marens hästevenemang.
Foto ann Kristin ekman

Kronobergskuskarna körde ekipagen. Här kör Jerry Freij och Yvonne 
Ahlquist sina nordsvenskar.
Foto ann Kristin ekman

Lyckad hästsommar 
på Huseby

- De aktiviteter och utställ-
ningar som vi haft i sommar 
har gjort det lättare att visa 
det arvet, något som många 
har uppskattat, säger Meg 
Johnsson.

Under sommaren har det 
gamla hyvleriet varit om-
vandlat till ett tillfälligt stall. 
Men det försvinner snart, box-
arna ska vidare till ridskolan 
i Bergunda som håller på och 
bygger bort sina spiltor. Pad-
docken som byggts upp utan-
för kommer däremot att fin-
nas kvar ännu en tid.

- Men än så länge går det in-
te att lova något om vad som 
händer framöver, säger Meg 
Johnsson.

Kronobergskuskarna
I lördags var det avslutning 

på sommarens säsong på Hu-
seby. Det uppmärksamma-
des med en stor vagnsparad, 
där Kronobergskuskarna kör-
de dels brukets gamla vag-
nar, dels ett ekipage från Gå-
vetorps gård samt sina egna 
vagnar. Kuskar och passage-

rare i vagnarna hade tagit på 
sig rollerna av historiska per-
soner, herrskap på Huseby, 
vänner och tjänstefolk.

- Det var häftigt att få se 
brukets gamla vagnar bli an-
vända igen, säger Meg Johns-
son.

ANN KRISTIN EKmAN
annkristin@vaxjobladet.se

Elva ekipage ingick i vagnsparaden.
Foto ann Kritsin ekman


