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MANUSSTOPP 11 APRIL
Manusstopp för nästa utskick av medlemstidningen är den 11 april.
Material som ska med i tidningen ska då vara Britt Lööv tillhanda i
digitalt format (britt.loov@telia.com).

MEDLEMSAVGIFT FÖR 2008
Nu är det ett nytt år och dags att betala medlemsavgiften till WKS.
Sätt in 150 kr på WKS postgiro 35 64 68-9. Ange ditt namn och din
adress.
Vi i styrelsen är tacksamma om alla medlemmar kan göra det så
snart som möjligt och senast 31 mars 2008.
För er som blivit nya medlemmar oktober-december 2007 gäller
erlagd medlemsavgift även för 2008 års medlemskap.

Ansvarig utgivare: WKS styrelse
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ORDFÖRANDE HAR ORDET
Hej!

God fortsättning på 2008, som till en början lät oss pröva lite på
snö i alla fall. Några av er kanske till och med hann prova släden. Vi får
hoppas på mer snö.
Nytt år betyder att det är dags för årsmöte. Det blir på Lillerud som
vanligt och datumet är satt till den 18 februari kl 18.00. Jag hoppas att
så många som möjligt kommer och ni behöver inte vara oroliga att bli
tvingade till styrelsearbete, men om någon är sugen på uppdrag i
styrelsen kan ni höra av er till vår valberedning Kajsa Forsberg. Vi
bjuder på pizza och så tittar vi på lite bilder från det gångna året.
Under året som gått har vi fått flera nya aktiva medlemmar och
debuterande kuskar inom föreningen. De har visat mycket goda resultat
på träningar och tävlingar både som funktionärer och tävlande. Detta
tycker jag är jätteroligt och jag hoppas att ännu fler hittar till vår
förening 2008!
Nu är det dags att börja fundera över nästa säsongs tävlande. En
preliminär tävlingstermin har kommit ut och det finns en hel del
tävlingar att välja på för oss lättklass-kuskar. Värre är det för de som
kommit längre och vill köra svår klass, de får bege sig utomlands.
Lite förberedelser inför säsongen får vi hos Karin Fredriksson
första helgen i februari då hon anordnar en kurs, se under aktiviteter.
Det kommer en del nya bestämmelser i TR i år, förhoppningsvis
kommer det även ett nytt TR snart då det börjar bli mycket lösa blad i
det vi har nu. Kolla dessa redan nu så ni är förberedda.
Vår tävlingsledare har redan nu börjat planera för vår tävling i juli
och vi planerar att ha utbildning för funktionärer under våren, så boka
12 juli redan nu, endera som kusk eller som funktionär. Alla kan hjälpa
till, vi hittar en lämplig uppgift åt alla som vill vara med.
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Vi har under hösten fått hjälp genom frivården i Karlstad med att
bygga ett dressyrstaket, renoverat bokstäverna till dressyrbanan samt
även påbörjat renovering av vår rockard så att den ska finnas till hands
inför träningarna och tävlingarna i vår.
Vi ses på årsmötet!
Hälsningar
Ann-Sophie Persson
Ordförande

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Alla WKS-medlemmar önskas välkomna
till 2008 års styrelsemöte
Dagordning för årsmötet finns på föreningens hemsida:
www.svenskidrott.se/s/wermlandsks
Datum: 18 februari
Tid:
Kl 18.00
Plats: Lillerud, i skolbyggnaden
Vi bjuder på pizza, kaffe och Emmas jättegoda chokladkaka.
I samband med årsmötet kommer vi ha visning av
någon filmsnutt och kort från förra året
Välkommen!
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FUNKTIONÄRER!
Boka alla släktingar, vänner och dem du inte känner till den 12 juli.
Då ska vi arrangera en lokaltävling i dressyr och precision på Hannäs.
Vi kommer att ordna någon form av funktionärsträff/utbildning
dessförinnan.
Ett tips! Vilka är intresserade av ett studiebesök på vår
närmsta tävlingsplats där samtliga tre moment genomförs?
Eskilstunaortens Ryttarförenings Kusksektion arrangerar Lätt och
medelsvår tävling 6-8 juni. Möjlighet till camping på tävlingsplatsen eller
”bed and breakfast” i grannskapet. 18 mil från Karlstad.
Följ med och heja på dina klubbkompisar eller hitta nya kamrater
genom att hjälpa till som funktionär.
Vill du veta mer hör du av dig till Karin:
Tel: 0553-201 01
Mob: 070-323 86 87
Mail: jamthex@bredband.net

FUNKTIONÄRSUTBILDNING
Under våren planerar vi att genomföra en utbildning av funktionärer för de som är intresserade. Du behöver inte vara medlem i klubben
för att delta.
I utbildningen får även deltagarna möjlighet att själva pröva på hur
det är att köra tävlingsmomenten dressyr och precision.
Information om när och var utbildningen äger kommer att publiceras på WKS hemsida (Aktivitetskalendern) så snart vi vet när utbildningen blir av. Gå in på www.svenskidrott.se/s/wermlandsks.
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DEBUTANT-RACE
Den 19 april välkomnas du till debutant-race. Det riktar sig till dig
som vill pröva på hur en tävling kan gå till! Du eller din häst kanske
aldrig har provat att köra ett tävlingsprogram. Programmet du kör är
lätt svenskt program nr 2, se nästa sida.
Du får en bedömning av utbildad instruktör. Om du vill kör du
sedan en sväng på precisionsbanan, du väljer själv vilken bredd du vill
ha mellan konerna. Du behöver inte köra båda delarna du väljer själv
vad du vill prova på.
Plats:
Hannäs utanför Kil.
Tid:
19 april, första start kl. 11:00
Anmälan: Ring till Marie Bryske 054-53 23 31 eller
0730-23 31 14 senast 14 april.
Pris:
30 kr/start för medlemmar
50 kr/start för icke medlemmar
För mer information om praktiska detaljer se ”Träning inför tävlingssäsongen”, sid 9.
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LÄTT SVENSKT DRESSYRPROGRAM NR 2
Här återges lätt svenskt dressyrprogram nr 2 i en förkortad variant.
Vill du se hur hela protokollet till dressyrprogrammet ser ut går du in på
www.kuskringen.se (Blanketter)
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11

A-X
Vid X
X
CMB
Vid B
BFA
AB
BMC
CHE
Vid E
EKA
AE
EHC
Vid C
CMBXEH
HC
CA
AF
FXH
HCM
MXK
KAX
X
XG
G

Inkörning i arbetstrav
Halt - hälsning
Framkörning i arbetstrav
Höger varv arbetstrav
Volt med 20 m diameter
Arbetstrav
Vänd halvt igenom
Arbetstrav
Arbetstrav
Volt med 20 m diameter
Arbetstrav
Vänd halvt igenom
Arbetstrav
Halt 10 s
Skritt på tömmen
Arbetstrav
Serpentin 4 bågar med början till höger, 20 m.
Varje båge vinkelrätt över medellinjen, tangerande
fyrkantspåret
Arbetstrav
Vänd snett igenom - mellantrav
Arbetstrav
Vänd snett igenom - mellantrav
Arbetstrav
Halt - ryggning 3 m
Skritt på tömmen
Halt - hälsning
Utkörning i arbetstrav
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TRÄNING INFÖR TÄVLINGSSÄSONGEN
För dig som är mer erfaren kör vi lite träning på programkörning.
Du väljer själv vilket program du vill köra. Efteråt kör vi precision och
du väljer själv vilken bredd du vill ha.
Plats:
Tid:
Anmälan:
Pris:

Hannäs
Efter debutant-racet
Ring till Marie Bryske, se ovan.
30 kr/start för medlemmar
50 kr/start för icke medlemmar
Dressyrprogram: www.kuskringen.nu
Underlag:
Grus
Rockard:
Finns att låna, säg till vid anmälan
Servering:
Enklare servering
Vägbeskrivning: Väg 61, avfart Kil/Fryksta, fortsätt förbi centrum
och ta höger mot Ö:a Ämtervik. Kör förbi Kils kyrka
och passera gul skylt Hannäs. Innan bro över
Norsälven vit skylt Hannäs, sväng höger. Följ vägen
förbi islandshästbanan så kommer du fram på till vår
bana.
Hjärtligt välkomna!
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UNGDOMSSIDAN
Hej!
Tänkte berätta lite om ungdomskommittén som bildades under körsymposiet i mars 2007. I hästkörning får ungdomarna som vill köra
lokal lätt klass tävla mot de vuxna på lika villkor. Detta beror troligtvis
på att det fortfarande är en liten sport. Jag tycker det känns lite orättvist
ibland.
Under körsymposiet jobbade en grupp med ungdomsfrågan och då
kom idén med en ungdomskommitté. Så under året har det jobbats på
idén och nu har ungdomskommittén en egen budget, som ska täcka i
första hand omkostnader som resor och lokaler, men även om vi vill
genomföra något projekt.
Vi har en idé om att ha en ungdomscup med poängräkning, där vi
får poäng för de tävlingar som ungdomar deltar i. Det är inte bestämt
hur reglerna för detta ska se ut. Vi ska träffas i början av året för att
planera.
Vi ville även att ungdomar lyfts fram i start- och resultatlistorna som
juniorer och young drivers. Det kommer förmodligen att komma in i
TR redan nästa år att klasser för juniorer och young drivers skall hållas
på SM.
Vi ungdomar har delat in Sverige i olika delar, som var och en har
sina representant. Jag är representant för Närke/Värmland.
Jag efterlyser fler ungdomskuskar i Värmland för då kunde vi ha en
egen cup här och kanske även ett träningsläger med bara ungdomar
(inga vuxna, förutom tränaren förstås).
Hälsningar
/Ungdomskusken Ida Persson
Not: Den 23-24 februari deltar Ida på ungdomskommitténs möte i
Linköping. På agendan står planering av kommitténs verksamhet
och för en eventuell ungdomscup under året.
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LOFTY SPARKLING JULIA
Har fått äran att ta över stafettpinnen efter Ann-Sofie och Julius
med att presentera vår ponny Lofty Sparkling Julia.
Efter några skadedrabbade år och olyckliga dödsfall var plånboken
rätt tunn och tålamodet med halvblodshästarna slut. Ett halvår av hästlöshet värkte fram beslutet ponny eller kallblod? Det blev Connemara!
Ett sto född 1999, uppfödd av Nina och Anders Gustavsson/
Halland, som köpte hennes mor dräktig ifrån Irland. Jag köpte Julia
som en 2,5 årig mycket välhanterad unghäst. Hon var visad på utställning (42 poäng) och uppfödarna säger att hon har en mycket unik
hoppstam. Det visade hon på treårstestet där hon löshoppade 8-8. Hon
är inhoppad uppsutten, men numera blir det endast lite gymnastikhoppning för att variera träningen.
Avblekbar skimmel och sedan två år tillbaks med en lite speciell
teckning kring mule och läppar. Den kommer sig av en allergisk
reaktion, antagligen beroende på någon mindre nyttig växt hon ätit,
vilket resulterade i att hon tappade pigmentet på ovan nämnda delar.
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Inkörningen startade jag upp så fort vi hunnit bekanta oss med
varandra och den har varit helt utan missöden. Idag går hon svår klass,
har två SM-medaljer (silver och brons) på två starter och fungerar i all
typ av körning.
Julias största tillgång är hennes fantastiska psyke! Det är himla
tryggt att ha en häst med vilken man kan tacka ja till vilket köruppdrag
som helst. Den enda begränsningen är vilken vikt hon ska gå med, trots
allt är hon ju en ponny på drygt 450 kg och 147,8 cm mankhöjd.
Vi tävlar, kör i skogen, harvar, kör student/bröllop och allt vad du
kan hitta på i enbet. Par har vi aldrig provat eftersom vi saknar en
kompanjon.
Körträningen varieras
med ridning och med
en yngre ryttarinna har
hon plockat ett par rosetter även i uppsutten
dressyr. Ännu har vi
inte lämnat en tävlingsplats utan att hon
plockat med sig minst
en rosett hem.
Det allra roligaste
med Julia är att hon
fortfarande
utvecklas
och är så himla okomplicerad i all hantering.
Då är det plötsligt himla
enkelt att vara hästägare!
/Karin Fredriksson
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TR-NYTT 2008
Mycket nytt det här året! Bland annat så hittar du numera aktuellt
TR på internet! Se www.ridsport.se
Leta fram tävling i vänster kolumn och klicka vidare till TR och din
gren.
TR I - gemensamma bestämmelser, gäller alla grenar, är färdiga.
TR V - körning, håller på att korrekturläsas och ska vara färdigt
inom kort.
Printa ut dem på din skrivare eller beställ som ett häfte om du vill
ha ett behändigare format.

AKTIVITETSKALENDER
3 februari
10.00–15.00

Kurs på Stall WEJA. Att planera sin träning
och tävling. Se separat artikel.

18 februari
18.00-

WKS styrelsemöte.
Lillerud, se separat kallelse

30 mars

Städning Hannäs/Kil

19 april
11.00 första start

Debutant-race på Hannäs/Kil. För dig som
vill pröva på hur en tävling kan gå till.
Se separat artikel.

19 april
Efter debutant-racet

Träning inför tävlingssäsongen
Se separat artikel

Under våren

Funktionärsutbildning

Under våren

Vi planerar att arrangera en föreläsning med
Susanne Egermar om hur man förbereder sig
inför all sorts tävling med häst
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WKS HEMSIDA
Sällskapets hemsida uppdateras löpande med nyheter och annan intressant information. Hemsidan är den plats där du hittar färsk information. En gång i kvartalet samlar vi ihop information från hemsidan och
utifrån den så sammanställs medlemstidningen.
Vi hoppas att du kommer att besöka vår hemsida regelbundet och
är då också tacksamma om du ger oss feedback på informationen som
vi erbjuder där. Bidrag till hemsidan och förslag till förbättringar tar vi
tacksamt emot.
www.svenskidrott.se/s/wermlandsks
Kontaktperson för hemsidan är Britt Lööv (britt.loov@telia.com).
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STYRELSEN 2007
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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Föreningsbrev – B

Avsändare:
Britt Lööv
Smedstad 416
665 91 KIL

