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MANUSSTOPP 28 MARS
Manusstopp för nästa utskick av medlemstidningen är söndagen den 28
mars. Material som ska med i tidningen ska då vara Britt Lööv tillhanda
i digitalt format (britt.loov@telia.com).

Ansvarig utgivare: WKS styrelse
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MEDLEMSAVGIFT FÖR 2010
Nu har vi ett nytt härligt år framför oss. Ett år som kommer att
innehålla många olika klubbaktiviteter och flera av dem kommer att äga
rum på vår nya fina körplan på Hannäs.
Det här hög tid att betala in medlemsavgiften för 2010 om
du inte gjort det redan:
Medlemsavgift 2010: 150 kr och den sätter du in på
WKS postgiro:
35 64 68-9
Ange ditt namn och din adress.
Hjälp oss gärna att värva fler medlemmar. Man behöver inte vara
aktiv, det räcker med ett intresse för körsporten och klubbens utveckling.
Du kommer väl på årsmötet! Se längre fram i Draglädret för mer
information.
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ORDFÖRANDE HAR ORDET
Hej!

Dags för årets första Dragläder, hoppas alla haft det bra under
helgerna och att ni vilat upp er. Nu när vi är på det nya året börjar man
fundera över den kommande säsongens hästkörning.
Vi i styrelsen har gjort en grovplanering över våren och sommarens
aktiviteter, men vi tar tacksamt emot fler idéer.
Vi börjar säsongen med årsmöte den 23 februari och sedan drar
träningarna igång så fort det går att använda vår “nya” fina plan efter
vintern. Se vår planering!
Årsmötet hålls i år på Tröstad Gästgiveri och vi hoppas att så
många som möjligt kommer. Som vanligt tvingar vi ingen till styrelsearbete, men är ni intresserade av det ska ni vända er till vår valberedning Helena Fhager (0554-220 21) och Sven Hansen (0554-202 73).
Vi kommer under våren att fortsätta arbetet på Hannäs och där
kommer vi att behöva hjälp av så många som möjligt med diverse
sysslor. både enklare och ibland kanske lite svårare, men hjälps vi åt går
det så mycket lättare. Håll utkik på hemsidan när det blir arbetsdagar.
Hälsningar
Ann-Sophie Persson
Ordförande
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VINTER
Äntligen har vi fått riktig vinter och så som jag har väntat. Det ger
ytterligare en dimension till det här med hästsport och hästar. Spelar
ingen roll om du ägnar dig åt att rida eller köra t ex släde, eller om du
bara väljer att njuta av att titta på hästarna i snön.
Här kommer några fina vinterbilder. Vill du se dem i färg så finns
Draglädret att läsa även på vår hemsida – www.wermlandskorsallskap.se
/Britt Lööv

En slädkaravan

Nordsvenske David i vinterskrud
6

Draglädret – Januari 2010

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Alla WKS-medlemmar önskas välkomna
till årsmöte 2010
Dagordning för årsmötet finns på föreningens hemsida:
www.idrottonline.se/karlstad/wermlandskorsallskap-ridsport
Datum: 23 februari
Tid:
Kl 18.30
Plats: Tröstad Gästgiveri
Vi bjuder på matpaj och kaffe med kaka.
I samband med årsmötet kommer vi att diskutera aktiviteter
för resten av året. Kom med och framför dina idéer.
Vi har nu stora möjligheter att skapa något riktigt bra på Hannäs.
Tillsammans kan vi få ett riktigt bra 2010
OBS! Ingen tvingas att ta en plats i styrelsen,
så låt inte det hindra dig att delta.
Anmäl ditt deltagande senast söndagen den 21/2 till Ann-Sophie
Persson på 070-288 09 39 eller annsophie.persson@telia.com
Anmälan behövs för planering av mat och kaffe
Välkommen!
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TR V 2010
TR 2010 är klart och finns tillgängligt på www.ridsport.se. Enligt
Körkommittén så bygger TR 2010 på synpunkter från det öppna körmötet i Täby november 2008 samt på körkommitténs strategidokument
och förbundets tävlingssektions riktlinjer.
Lokal klass – introduktion
Svårighetsgraderna lätt B och lätt A ska vara utbildande. Förändringar
har gjorts i bedömningar både i precision och i maraton.
Lätt B – i maraton går det ut på att klara ”maxtider” och köra de
rätta vägarna och i precision kommer ekipage med samma straffpoäng
och inom tiden att bli lika placerade (Bed A)
Lätt A – som ovan, men med tillägg för idealtid i precisionen. Med
dessa bedömningar höjs säkerheten i de klasser där vi har nya ekipage
eller ekipage som bara vill tävla körning på en låg nivå.
Nationell klass – utbildande
Två svårighetsgrader, en lätt och en medelsvår. Tillåtet att köra med
samma vagn i alla discipliner och är till för kuskar som vill prova att
köra ”riktiga” körtävlingar.
Den lätta motsvarar den tidigare regionala lätta, samma svårighetsgrad.
Den medelsvåra är en lite ”lättare” elit medelsvår. Denna klass är
helt ny och går utmärkt att kombinera med elit medelsvår tävling. För
arrangören behövs det bara en domare på dressyren mot tidigare tre.
Elitklass – här tävlar eliten
Krävs två vagnar, en dressyrvagn med stilenliga kläder och en
maratonvagn.
Här finns två olika svårighetsgrader, en medelsvår och en svår. I
den medelsvåra klassen finns en nyhet. FEI 3 och FEI 4 har gjorts om
till en variant att använda sig av på 80 m långa banor (dessa varianter
har ett B efter sig i namnet).
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SM i dressyr och precision 2011
Från 2011 får vi SM i dressyr och precision. Alla regler kring det
finns med i TR redan nu.
Start i endast maraton blir möjlig mot att man visar upp ett
dressyrprotokoll från samma år med högst 80 straffpoäng. Inget separat
SM i maraton.
Körkommittén vill gärna att arrangörer i större utsträckning gör
tävlingar med enskilda discipliner och att arrangörer som har möjlighet
öppnar de fullständiga tävlingarna för deltagande i enskilda discipliner
på alla nivåer.
Ungdomsklass (8-12 år)
Groom får läsa program/anvisa väg för kusken under körningen.
Behöver inte ha järnmärke, men måste ha med sig en ansvarig målsman
vid tävlingen.
Ponnytravkuskar
Dispens för åren 2010 och 2011 så att ponnytravkuskar kan köra
med sin travlicens i körtävlingar i lokal lätt B dressyr och precision. De
kommer att ha ett speciellt tillägg till TR.
Proppar
För alla tävlingar som arrangeras från 1 januari 2010 ska alla proppar sändas till Marie ågren för granskning och godkännande. Maila till
agren.marie@telia.com.
(Ovanstående är baserat på material publicerat på Kuskringens hemsida.)
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UNGDOMSSIDAN
Lördagen den 28/ 11 åkte jag och min mamma till Stockholm för
att delta i Svenska Ungdomskommittén i körnings möte. (Min pappa
var också med men han fick underhålla sig själv.)
Så fort vi checkat in var det dags att ta tunnelbanan till Globen för
det första mötet. Mötet öppnades och Marie Ågren berättade lite om
Körkommitténs möte och vidarebefordrade våra åsikter.
Sedan fortsatte vi mötet genom att redovisa årets mönstringar och
planera hur vi tänkt år 2010. (Värmland har inte haft någon mönstring
på grund av ombyggnationerna på Hannäs, men vi är ju bara tre stycken
så det är lätt räkna!)
Vi planerade också lite inför det internationella mötet i Malmö med
ICKD, dit vi kommer att skicka två representanter. Vi satte upp fler
och mer detaljerade mål inför 2010, men vi kollade också vilka möjligheter vi hade att ha ungdomsträffar och andra aktiviteter.
Efter mötet gick vi och åt på ett mysigt café. För att fördriva tiden
innan kvällens show började så passade vi på att shoppa lite saker på
mässan, och som vanligt var det extremt trångt och varmt!
På söndagen var det möte med CUS och de gav oss massor av tips
hur vi kan bredda sporten. Det blev ett mycket intressant möte. Innan
vi satte oss på tåget hem hann vi med lite shopping i vår stora huvudstad!
/Ungdomskusken Ida Persson
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UTMANINGAR MED NORE PRINS
Prinsen är Pirjos kallblodstravare som är född en sen höst 2002.
Han kom till genom tjyvbetäckning, men har visat sig bli ett mycket bra
resultat ändå.
Detta är en livlig själ, med stort självförtroende, som kräver en fast
hand, men han är ändå väldigt känslig för t ex spöet.
Ridande dressyr för Johan med långspö i mitten av volten ledde
liksom till väldigt mycket Prins överallt i manegen, och jag som trots allt
höll mig kvar. Dressyr för Helene å andra sidan har gått lite lugnare till
och nu kan man faktiskt sitta och glida med, ibland även lägga på
skänkel och kanske efter 35-40 min, smacka lite lågt.
Han hör allt vad framåtdrivande hjälper heter, och det är krut i
herren minsann, det kan plockas fram när det behövs, som vid
maratonhinder. Där trivs han
absolut bäst, och jag med om
jag ska vara helt ärlig, men det
visste ni ju redan.
Prins används till mycket,
ridning, körning, jultomtekörning på julafton, slädturer i
timmar med Pirjo, han får gå
lös på gården och tvärvänder
i luften och travar mot stallet
när det ropas MAT eller
GODIS.
En gång för inte så länge
sedan fick han vara med på
släp när jag red Corren och
uppe på skogen fick han gå
lös. Detta var dock lite för
roligt och han satt inte alls
ihop med Corren som jag
trodde att han skulle göra, typ
få panik när vi kommer längre bort än 50 meter. Nej nej, in i skogen, ut
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ur skogen, far runt som en tätting, titta på mig! Gud vad roligt vi har,
ungefär... Det blev en snabb uppkoppling igen och vi fick fortsätta
turen som vi började den, i grimskaft...

Årets tävlingssäsong ska bli lite tuffare tänkte jag. Nu ska vi vara
ute i god tid och ta oss till Bollnäs i maj som första tävling, senare följt
av redan besökta orter: Götene, Vartofta och Örebro. Helst Eskilstuna
också, men allra helst så mycket maratonhinder som möjligt så jag får
slipa på mina färdigheter mera. Sedan blir det ju någon hemmatävling
också, och det ska bli spännande att se hur Hannäs byggs upp
framöver.
Jag hoppas i alla fall att Therese vill fortsätta som groom åt mig, vi
röjde rejält i Vartofta förra året. Körde dock en port fel, men man lär
sig av sina misstag! Vi fick i alla fall en väldigt rolig dag tillsammans!
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Senaste idén jag fick var när jag häromkvällen tittade på en DVD
som varmt rekommenderas: Hästens arbete i töm, med Anders
Eriksson. Man borde helt enkelt tömköra mera, och för Prins vore det
lätt att jobba i alla möjliga moment om man bara tog tag i tömmen och
började jobba från marken. Det var en riktig inspiration att se den
filmen.
Jag ser fram emot nytt år med nya tävlingar (med ännu bättre
resultat) och jag önskar alla lycka till. Vi ses framöver!
/Diana Johansson
Red anm: Lycka till Diana. Vi kommer att följa dig med stort intresse.

Annica Karlsson med Runa

13

Draglädret – Januari 2010

VÅRENS TRÄNINGSTILLFÄLLEN
Ännu är det full vinter, men vi ser fram emot ljusare och varmare
tider. Första söndagen i april samlas vi på Hannäs i Kil för årets första
månadsträning. Vi planerar att hålla träning på Hannäs första söndagen
varje månad t o m september. Vår förhoppning är också att kunna
anlita olika tränare vid så många tillfällen som möjligt.
Vi planerar också att genomföra vårt traditionella debutantrace i
maj, då vi tränar under tävlingsliknande förhållanden. Såväl nybörjare
som veteraner samt såväl unghästar som rutinerade tävlingshästar är
välkomna.
Datum och tider ovanstående ser du nedan. Informationen finns
förstås också på vår hemsida.

AKTIVITETSKALENDERN
23 februari, kl 18.30

Årsmöte, Tröstad Gästgiveri

7 mars

DM i skogskörning, Styckåsskogen, Arvika

4 april, kl 14.00

Månadsträning, Hannäs

2 maj, kl 14.00

Månadsträning, Hannäs

8 maj, kl 10.00

Träning/Debutantrace, Hannäs

6 juni, kl 14.00

Månadsträning, Hannäs

4 juli, kl 14.00

Månadsträning, Hannäs

10 juli, kl 09.00

Tävling Lokal Lätt B, Hannäs

1 augusti, kl 14.00

Månadsträning, Hannäs

5 september, kl 14.00 Månadsträning, Hannäs
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STYRELSEN 2009
Ordförande
Ann-Sophie Persson
Blomstervägen 61
665 34 KIL
070-288 09 39
annsophie.persson@telia.com

Vice ordförande
Ann-Sofie Hansen
Tröstad gård
665 92 KIL
0554-202 73, 070-260 86 09
ann-sofie.trostad@zoomin.se

Sekreterare
Linda Haraldsson
Mölntorp 205
660 57 VÄSE
070-669 13 18
linda.harald@hotmail.com

Kassör
Ing-Marie Haraldsson
Fågelviks-Berg 221
655 94 KARLSTAD
054-86 13 17
ing-marie.haraldsson@posten.se

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

Ledamot
Karin Fredriksson
Åsdalsvägen 10
660 60 MOLKOM
0553-201 01, 070-323 86 87
jamthex@bredband.net

Ledamot
Marie Bryske
Säby gård 1
665 91 KIL
054-53 23 31, 073-023 31 14
marie.bryske@gmail.com

Suppleant:
Gunnar Nilsson
Getmossen Där Öst
665 92 KIL
0554-210 50, 070-350 54 17
gunnar@getmossen.se

Suppleant
Laila Marklars
Sörbylyckan
665 91 KIL
0554-702 01, 070-745 01 15
laila.marklars@edu.kil.se

Suppleant
Annica Karlsson
Gällserud 513
660 60 Molkom
0553-150 03, 073-159 86 22
mickeoannica@telia.com
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