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Ida och Ann-Sophie Persson med Apple Isadora i Junior-SM 2008
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Draglädret – Augusti 2008

MANUSSTOPP 17 OKTOBER
Manusstopp för nästa utskick av medlemstidningen är fredagen den
17 oktober. Material som ska med i tidningen ska då vara Britt Lööv
tillhanda i digitalt format (britt.loov@telia.com).

MEDLEMSAVGIFT FÖR 2008
Har du inte betalat medlemsavgiften för 2008? Gör det då snarast
genom att sätta in 150 kr på WKS postgiro 35 64 68-9. Ange ditt namn
och din adress.

Ansvarig utgivare: WKS styrelse
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ORDFÖRANDE HAR ORDET
Hej!
Nu är de flesta tävlingar avklarade, men vi har fortfarande inte kört
andra tävlingen i lagserien som går i Eskilstuna den 23 augusti. Så lycka
till Värmlandskuskarna!
Vår egen tävling 12 juli har mestadels fått god kritik, men lite har vi
att förbättra till nästa år.
En tråkig sak inför nästa år är att Rölagg läggs ned som tävlingsplats, vilket innebär att vår lagserie kommer att sakna möjligheten att
köra maratonmomentet. Vi har börjat fundera på om vi kan bygga
några enklare hinder på Hannäs, kanske en del mobila. För det krävs
det dock arbete och eventuellt hjälp av maskiner. Så har ni möjlighet att
hjälpa till med arbetet, bistå med maskiner eller ordna med sponsring
hör av er!
Vi behöver även er fantasi för att få till lite roliga fantasifulla
hinder. Ett annat problem kan vara att få till sträckan eftersom det är så
mycket asfalt på området. Det går att köra på asfalt, men att bara ha
asfaltsträckor känns lite tråkigt.
Boka in lördagen den 27/9. Då avgörs vem som är vår klubbmästare. Tävlar du inte själv kan du säkert hjälpa till med något eller
bara heja fram klubbkompisarna! Är du inte medlem i WKS så är du
välkommen att vara med och träna. Eller varför inte gå med i klubben
och delta i tävlingen. Se inbjudan för mer information. Vi får hoppas att
vi får bättre väder i år och inte förra årets skyfall.
Vi har även planerat in regelbundna träningar första söndagen i
månaden allmän träning och möjlighet att boka för instruktör och
varannan vecka precisionsträning. Se aktivitetsplaneringen.
Hälsningar
Ann-Sophie Persson
Ordförande
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INBJUDAN 27 SEPTEMBER
Wermlands Körsällskap inbjuder till
Programkörning och Precisionsövning
samt
Klubbmästerskap för Wermlands Körsällskap
i dressyr och precision

Lördagen den 27 september
1. Tävlingsplats: Hannäs
2. Sista anmälningsdag: 2008-09-03, max 20 dressyrprogram.
3. Anmälan: Per telefon till Karin Fredriksson 0553-201 01 eller
070-323 86 87.
Ange vilket / vilka program du vill köra, önskad hinderbredd
(dvs vagnens bredd + ditt tillägg) på precisionen, kuskens ålder
samt om du delar vagn med något annat ekipage eller vill låna
rockard av WKS.
4. Anmälningsavgift: 150 kr/dressyrprogram, 50 kr/precisionsstart
Anmälningsavgift insättes på WKS plusgiro 35 64 68-9.
Ska finnas på kontot senaste anmälningsdag (2007-09-03).
5. Uppstallning: saknas på tävlingsplatsen.
6. Upplysningar: Karin 0553-201 01 eller 070-323 86 87
7. Pressansvarig: Britt Lööv, 070-611 27 67
8. Banbyggare: Karin Fredriksson
9. Dressyrdomare: Gunilla Römmel
10. Dressyr: Dressyrbanans mått är 40x80 m och underlaget är
grus, på både dressyrbana och framkörning förekommer
småsten.
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11. Precision: Bedömning A:1d. Underlag grus, se ovanstående.
Tempo enligt TR V.
12. Enklare servering finns.
13. Klubbmästerskap: Öppet för medlemmar i WKS.
Dressyrmästare: det ekipage som erhåller lägst straffpoäng i
lättsvenskt dressyrprogram nr 2
Medlemskap i WKS kan erhållas för 2008/2009 genom att sätta
in 150 kr på WKS plusgiro 35 64 68-9. Ange namn och adress.
Precisionsmästare: hinderbredd vagn + 30 cm, bästa ekipage
enligt bed. A:1d
Pokal till mästaren, rosett till övriga placerade.
För övrigt kör alla ekipage sitt program/bana och får en
bedömning, ingen placering.
Specialpriser till kuskar under 15 år.
Träningen genomförs enligt TR V.
14. Preliminärt tidsprogram
07.30 Sekretariatet öppnar
08.30 Funktionskontroll öppnar
09.00 Start dressyr
13.00 Banan öppen precision
13.30 Första start precision
15. Vägbeskrivning
Väg 61, avfart Kil/Fryksta, fortsätt förbi centrum och ta höger
mot Ö:a Ämtervik. Kör förbi Kils stora kyrka och passera gul
skylt Hannäs. Innan bro över Norsälven vit skylt Hannäs =
sväng höger. Följ vägen förbi islandshästbanan så kommer du
fram på vår framkörningsbana.
Ca 2,5 mil nordväst om Karlstad
För aktuell information inför klubbmästerskapet se WKS hemsida.
Hjärtligt välkomna!
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KÖRTÄVLINGEN PÅ HANNÄS 12 JULI
Till körtävlingen i lätt klass dressyr och precision på Hannäs kom
16 ekipage. Förutom från Värmland så kom ekipagen bl a från Eskilstuna, Pålsboda och Nuntorp. Fyra lag tävlade i lagserien (Eskilstunaortens Ryttarförening, Närke, Värmland 1 och 2) och det gjorde man i
ur och skur. Tävlingsdagen bjöd på fint väder förutom under ca en
timme då det regnade och tidvis vräkte
ner. Några av ekipagen blev rejält blöta,
men det var inget fel på humöret ändå.
Det dåliga vädret gynnade försäljningen i serveringen så då gick den ihop
sig.
Innan den 12 juli hade vi lagt ner en
del arbete på att marknadsföra körtävlingen för att locka besökare, men också
för att få dit pressen. Vi blev därför
riktigt glada när både NWT och VF besökte vår tävlingsdag och sedan skrev fina
Foto: Hans Röjder
artiklar i tidningen. Värmlandsbygden tog
också in en artikel och Karlstadtidningen hade nyligen
en artikel om Diana Johansson och hennes Nore Prince. Det är precis
sådant här vi behöver för att skapa intresse för körningen som sport.
Vill du läsa mer om tävlingen och titta på lite bilder? Kolla WKS
hemsida: www.svenskidrott.se/s/wermlandsks
/Britt – pressansvarig under tävlingen
Tävlingsledaren säger….
Så var det gjort! Vår hemmatävling är i hamn
och vad bra det gick! Tusen tack till alla ni som
hjälpte till!
Fantastiskt roligt med så många hjälpsamma
händer och ni ska alla ta åt er av den fina kritik vi
fått från alla som besökte oss. I domarens och
kuskarnas utvärderingar av tävlingen fick vi
genomgående mycket bra betyg.
7
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Så vad tycker ni? Ska vi göra om det? I så fall finns det saker som vi
kan göra ännu bättre. Framför allt behöver vi få fler personer som åtar
sig uppdrag så att det inte blir ett fåtal personer som får dra det mesta
av lasset. Vi bör också se över vad som kan fixas redan nu under
vintern.
En viktig sak är uppsnyggningen av Hannäs, men också att ta fram
hindermaterial, skyltar, mätkäppar etc. Ja, det finns hur mycket som
helst att göra. Vissa saker kan du fixa själv hemma och andra jobbar vi
tillsammans med på Hannäs. Veckorna innan tävling finns det ändå
tillräckligt att göra.
Känn efter, vore det skoj med en ny tävling 2009?
/Karin
Resultat
Enbet/Par Ponny
1. Ulrika Gindemo/Fyrklöverns Corall, Eskilstunaortens
Ryttarförening
2. Laila Lindén/Callisto’s Marco+Callisto’s Finn, Eskilstunaortens
Ryttarförening
3. Ingrid Östensson/Rimfaxe Nusebo, Pålsboda Ryttarförening
4. Linda Haraldsson/Fuxen, Wermlands Körsällskap
Enbet Häst
1. Sandra Thunberg/Binette, Nuntorps Hästsportklubb
2. Johan Hultberg/Hyacint, Eskilstunaortens Ryttarförening
3. Diana Johansson/Nore Prince, Wermlands Körsällskap
Lagtävlingen:
1. Eskilstunaortens Ryttarförening
2. Värmland, lag 1
3. Närke
4. Värmland, lag 2
För detaljer se WKS hemsida: www.svenskidrott.se/s/wermlandsks
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Linda Haraldsson med Fuxen i full fart mot mål

Marie Bryske med Ritus i flykt från glassgubben

Foto: Hasse Röjder

Annika Karlsson och Runa i dressyren
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MAIL-LISTA OCH SNABB INFO
Ibland går saker och ting mycket snabbt och att kommunicera
enbart via Draglädret gör att viss information är gammal redan innan
tidningen kommer ut. Informationen läggs förstås ut på hemsidan, men
det är inte alltid lätt att komma ihåg att kolla av den regelbundet.
För att råda bot på detta och ge alla medlemmar bästa service
kommer vi att skapa en WKS mail-lista. På så sätt kan vi nå ut till er alla
snabbt med viktig information.
För att komma med på mail-listan skickar du ett mail till Britt
Lööv – britt.loov@telia.com – med din mail-adress.
Du får ett mail tillbaka som konfirmerar att du kommit med på
mail-listan.
WKS HEMSIDA – ”ALL TIME HIGH”
Ni som har läst Draglädret regelbundet har säkert noterat att vi
gjort en nysatsning på vår hemsida. Vid en uppföljning av besöksstatistiken för hemsidan fann vi glädjande siffror. Nedan ser ni antal
besök per månad januari-augusti (för 2008 endast t o m 10 augusti) för
2007 och 2008. Det är en viss skillnad, eller hur?

Vi fortsätter att jobba aktivt med sidan och tar gärna emot
synpunkter och förbättringsförslag.
WKS hemsida uppdateras löpande med nyheter och annan intressant information. Hemsidan är den plats där du hittar färsk information. Adressen är
www.svenskidrott.se/s/wermlandsks
Kontaktperson för hemsidan är Britt Lööv (britt.loov@telia.com).
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MED PRINSEN PÅ TÄVLINGSDEBUT I GÖTENE
Nu skulle det ske. Vi styrde mot Götene för att debutera i en
maraton/dressyrkörtävling. Vi som vanligtvis bara åker några mil till
träning, skulle nu åka i drygt två timmar och redan i Kristinehamn talade Prinsen om för
oss att han hade
tröttnat på att åka
transport, ivrig som
han är.
Väl framme på
Bergs Hästklubb
såg vi en mycket
trevlig tävlingsplats
med fina rejäla maratonhinder som
hade sina klurigheter och som inne- Diana Johansson och Nore Prince
höll mycket vatten.
Foto: Hasse Röjder
Detta var något vi inte direkt hade övat så mycket på, men det skulle väl
gå, optimist som man är.
Dressyrkörningen närmade sig, nerverna likaså. Karin coachade in i
det sista och nu var det vår tur. Hälsningen gick fint och volterna kom.
Karin filmade och kommenterade: ”Det där var den mest äggformade
volt jag någonsin sett!”
Och visst var det så, slarviga volter, men man är ändå nöjd på något
sätt. Nåväl, ut från banan och jag suckar, ”nu har vi det roliga kvar,
fartgrenen!”
Det visade sig att vi kom på en 5e plats av 24 stycken efter
dressyren så då blev jag ännu mer nöjd, särskilt över hästen, han har ju
en sådan kapacitet!
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På med paddar och benskydd. Med mycket gott självförtroende var
det nu dags att starta maratonsträckan. Karin lånade ut Urban som blev
min groom. En minut kvar till start. Oj då, vi skulle visst till funktionskontrollen innan. Det var nog den snabbaste funktionskontroll jag varit
med om. Sedan en flygande start och ut på sträckan med mitt stortravande kallblod.
Vi låg en halvminut före på varje kilometertid så det kändes lite
som att vara ute och finåka i den trevliga miljön. Nu kom vi in på banan
där de fyra hindren skulle köras, fort, och de där jäkla pliktportarna
skulle kommas ihåg av den redan senile kusken. Första hindret inga
problem, sen kom vattnet, men det var bara att visa vägen så var hästen
på G. Fullt ös genom vattnet till tredje hindret där vi höll på att ta med
sista pinnen, det var inte många millimeter ifrån! Sista hindret gick fint,
genom tunneln och upp en sväng i skogen, sen travade vi lugnt i mål.
Detta var det roligaste inom hästsport jag varit med om! Nu låg vi fyra i
maratongrenen och det blev också vårt slutresultat. Två fina rosetter
med hem och lite andra småprylar.
Ett stort tack till Karin och Urban som hjälpte oss att frakta
vagnen, och till Urban, det kändes jättetryggt att ha dig bakpå vagnen i
maratonkörningen!
Sist men inte minst, tack mamsen, för att du ställer upp. Nu ska vi
till Eskilstuna den 23:e augusti, så då får du inte säga -” nej nu går det
för fort”! Vi ska ta dem i lagtävlingen!
/Diana Johansson
Bra resultat
I Götene deltog även Marie Bryske med sin Ritus och gjorde även hon
mycket bra resultat. Marie vann dressyren och kom på trettonde plats i
maraton. Stort grattis till både Marie och Diana!
/Britt
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SM-TÄVLINGARNA I FLYINGE
Så har jag, Urban och Julia varit på turné igen. Årets mästerskap
arrangerades på Flyinge och vår uppladdning vart inte den vi planerat
då min pappa dog veckan innan avfärd. Som grädde på moset drabbades jag av en låsning i axel/nacke.
Iväg kom vi i alla fall och slapp undan det mesta av regnvädret som
drabbade er där hemma.
Gjorde ett lätt galoppjobb med Julia på onsdagskvällen för att
lösgöra kroppen efter en lång dag på transport. Hon kändes pigg och
småbusig, undrar om det blir flipp eller flopp imorgon?
Gick dressyrbanan och tog ut riktmärken för FEI 9:ans program
som innehåller många klurigheter. Taktiken höll, körde en uppvisning
jag var riktigt nöjd med. Det sprack i en längning med galoppinslag som
följd – men du måste ju våga för att vinna och vi hade gjort vårt bästa.
Domarna höll (för en gångs skull) med mig och jag stannade på
finfina 53 straff, dvs 67 %. En bedömning som väl överensstämmer
med min egen bild av hur långt vi kommit. Fjärde plats av de svenska,
hade även en duktig norska framför mig och 5 straff till täten.
Sen tog vi itu med maratonhindren, vilket krävde sitt. Nu snackar vi
svår klass! Vi gick, och gick, funderade och diskuterade.
Under eftermiddagen kom vår värmländska fanclub och bidrog
med glada tillrop och ett välbehövligt tillskott av piller och muskelsalva.
Tack för det!
Natten mellan fredag och lördag fick jag sova ostört och vaknade
smärtfri lördag morgon. Härligt!
Ännu mer hinderspring innan det var dags att sela ut. Trevliga
sträckor och pigg ponny.
Hindren gick hyfsat, jag hade lite för stor respekt för stolparna,
vilket det inte fanns utrymme för. Här känner man att vi är lite ringrostiga och inte startat så mycket den här och förra säsongen. Julia
kändes bra, lite mjölksyratung i hinder 5 och 7, men annars var det
inget fel på varken bjudning eller vändbarhet.
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Placering och hindertider mitt i, men när man hade räknat samman
dressyr och maraton låg vi på silverplats. Hade råd att riva en boll och
behålla min placering, nu gällde det att ladda om.
Söndagen var regntung, banan okomplicerad att komma ihåg, men
med mycket kluriga vinklingar. När klassen startat visade det sig att den
största svårigheten var mätningen.
Första fem i min klass hade samtliga tidsfel, de som var mig hack i
häl körde mycket friskt och lyckades prestera dagens första nollor.
Urban och jag tog en snabb överläggning och sen höll han i sig.
Hästen kändes pigg och fin, nu blev det åka av! Klarade tiden med
dryga 20 sekunder, men tog dessvärre med mig två bollar för mycket.
En felsatsning och vår silvermedalj förbyttes till en retlig fjärdeplats.
Bara att gratulera medaljörerna och ta hand om duktiga Julia.
Nu laddar vi revanschsugna om för NM!
/Karin
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UNGDOMSSIDAN
Körtävling i Flyinge 14-15 juni
Fredagen den 13 juni åkte jag och min exmoorponny Apple Isadora
(Doris) till Flyinge för att köra
en regional lätt klass tävling,
vår första regionala tävling. Vi
har 55 mil dit så vi åkte tidigt
på morgonen. När vi kom till
Vaggeryd travbana tog vi
lunch och Doris fick komma
ut och röra sig. När vi kom
fram fick hon en fin box och
vi slog upp vårt tält.
Jag skulle börja köra dressyren klockan 10 på lördag morgon och
direkt efter så skulle precisionen köras. Så på fredagskvällen fick jag gå
precisionsbanan för att lära mig den.
När min mamma skulle köra Doris en tur på kvällen upptäckte hon
att jag hade packat ner fel bakseleremmar – de passade inte till den vagn
jag hade med mig. Då är det tur att det finns hjälpsamma människor!
Josefin, som sitter med i ungdomskommittén, bor i Flyinge så jag fick
låna remmar av henne.
På lördagen gick vi upp och fodrade, fixade frukost och gjorde oss i
ordning. När all borstning och selning m m var klart så började jag
värma upp och köra. När klockan närmade sig 10.00 så var det min tur.
Jag körde mitt program och det kändes ok. Sedan hade jag en halv
timma på mig att komma till precisionsbanan. Jag körde banan och rev
ingen boll så jag fick köra omkörning. När vi var klara med precisionen
så skrittade jag av henne och hon fick vila.
Men vila fick inte jag för nu skulle jag lära mig fem maratonhinder, genom att gå och springa runt i dem – för att lära mig i vilken
ordning portarna skulle köras. I vissa hinder var det portar A-E och AD. Alla maratonsträckorna var tillsammans ca 13 km. A-sträckan (travsträckan) var 7 050 m, D-sträckan (skrittsträckan) var 750 m och Esträckan (hindersträckan) var 4 960 m. När vi hade gått hindren så var
15
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det dags att cykla sträckorna så att vi skulle veta vart vi skulle köra när
vi tävlade. Som tur var skulle min tränare Karin Fredriksson också
tävla, så jag fick en hel del goda råd.
På söndagen skulle jag starta kl. 09.36 så det var bara att gå upp
tidigt och fodra. Vi startade och Doris kändes pigg. På vissa ställen var
det tung sand, men det brydde hon sig inte om. Alla sträckorna gick
bra, men vi behöver träna mer i hindren för vi var inte så snabba där,
men vi blev godkända!
Resultat: Dressyr: 8:e plats, maraton 8:e plats, precision 7:e plats
Totalt kom jag på 8:e plats.
/Ungdomskusken Ida Persson och Doris
JSM i Flyinge 7-10 augusti
Onsdagen den 6 augusti åkte vi ner till Flyinge igen. Den här
gången för att köra Junior-SM. Det tog åtta timmar med bil och släp
med rastning och matpaus. Vi körde lite fel här och där. Fast vi vart där
förut och kört regional.
På torsdagen var det dags att köra dressyr. Jag fick 74 straff. Doris
gick bra, men det var varmt så hon var seg (hon hade ett lågt tempo).
På fredagen var vi lediga… så då gick vi maratonhinder.

16

Draglädret – Augusti 2008

På lördagen var det dags för maraton. Det var fem hinder 1- 4: AD, 5: A- E. Sträcka A: gick trögt hon ville inte vara med. D: samma. E:
samma…, men hon gick ganska bra i hindren och vi klarade vattenhindret!
På söndagen var det precision, körde 0:a, men hade tidsfel. Banan
var trång. Det fanns inga sträckor man kunde öka på. Jag blev godkänd
i allt och det var ju huvudsaken. Jag åkte ju dit för att få erfarenhet.
/ Ungdomskusken Ida Persson
Ungdomsträff i samband med SM
Vi i ungdomskommittén hade bestämt att vi skulle träffas och ha
en föreläsning för en duktig kusk. Och varför inte ta och fråga
världsmästaren och B-tränaren Marie Kahrle. Hon tyckte att det skulle
vara kul. Så på torsdagen fick alla ungdomar som ville komma och höra
på en föreläsning och få tips om maraton och även andra träningstips,
bl a övning att göra om hästen är starkare i ena sidan och ofta ställer fel
(vilket passade mig bra eftersom jag har just detta problem).
Vi hade även ett möte efteråt där vi diskuterade att det skulle
anordnas fler tävlingar med ungdomsklass, klubbarna måste uppmuntras att även anordna ungdomsklass i samband med vanliga tävlingar. Samt att körmärket måste förändras för ungdomarna så det blir mer
relevant för åldern och sporten. Som det ser ut idag måste ungdomar
mellan 8-12 år avlägga ett märke för att köra ungdomsklass. I märket
ingår bl a att spänna för ett par, vilket vi inte tycker att en 8-åring ska
göra. Detta har diskuterats med körkommittén och de håller med och
håller på att utarbeta något nytt.
Vi bestämde även att priserna i vår cup skulle delas ut i samband
med Nordiska Mästerskapen i september i Åstorp.
/Ungdomskusken Ida Persson
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HÖSTENS TRÄNINGSTILLFÄLLEN
Fina, ljusa höstkvällar måste vi ta tillvara och därför kommer det
vara många träningstillfällen på Hannäs, Kil. Vi har planerat in ett antal
torsdagskvällar med precisionsträning under augusti och september
samt månadsträningar första söndagen i varje månad. Vi hoppas att det
är många som tar chansen till att träna och umgås.
Ansvarig för träningarna är Karin Fredriksson. Se mer om detaljerna i Aktivitetskalendern nedan.

AKTIVITETSKALENDERN
Tor 14 augusti,
från kl 18.00

Kvällsträning precision (Hannäs)

Tor 28 augusti,
från kl 18.00

Kvällsträning precision (Hannäs)

Sön 7 september

Månadsträning (Hannäs)

Tor 11 september,
från kl 18.00

Kvällsträning precision (Hannäs)

Tor 25 september,
från kl 18.00

Kvällsträning precision (Hannäs)

Lör 27 september,
kl 09.00

Klubbmästerskap i dressyr och precisionsträning (Hannäs)

Sön 5 oktober

Månadsträning (Hannäs)

Sön 2 november

Månadsträning (Hannäs)

Sön 7 december

Månadsträning (Hannäs)

Anmälan till samtliga träningar och klubbtävling görs till Karin
Fredriksson på telefon 0553-201 01 eller mobil 070-323 86 87. För
senaste info kolla aktivitetskalendern på hemsidan.
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STYRELSEN 2008
Ordförande
Ann-Sophie Persson
Säldebråten Hunnedal 42
665 93 KIL
0554-221 37, 070-288 09 39
annsophie.persson@telia.com

Vice ordförande
Ann-Sofie Hansen
Tröstad gård
665 92 KIL
0554-202 73

Sekreterare
Linda Haraldsson
Tvärgatan 2
660 57 VÄSE
070-669 13 18

Kassör
Emma Jonehög
Sucka Axel stuga
672 94 ÅRJÄNG
0573-320 55

Ledamot
Jenny Tjus
Lyckan Ö. Glänne 3498
665 92 KIL
0554-240 33

Ledamot
Karin Fredriksson
Åsdalsv. 10
660 60 MOLKOM
0553-201 01
jamthex@bredband.net

Ledamot
Marie Bryske
V. Tolerud 612
665 91 KIL
054-53 23 31, 073-023 31 14
marie.bryske@spray.se

Suppleant:
Gunnar Nilsson
Getmossen Där Öst
665 92 KIL
0554-210 50

Suppleant
Britt Lööv
Smedstad 416
665 91 KIL
0554-127 30, 070-611 27 67
britt.loov@telia.com
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Avsändare:
Britt Lööv
Smedstad 416
665 91 KIL

