Wermlands Körsällskap

Gunnar Nilsson med Dollar vid WKS klubbmästerskap 27 september

Oktober 2008

Draglädret – Oktober 2008

MANUSSTOPP 18 JANUARI
Manusstopp för nästa utskick av medlemstidningen är söndagen
den 19 januari. 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!

Känns lite tungt nu när november månad kommer och vi även
ställer om klockan. Då är det svårt att hinna ut i dagsljuset. Men vi har
lite planer under vintern med studiecirkel i tävlingsverksamhet där vi bl
a ska lära oss om de olika uppgifter som är bra att kunna i samband
med tävling, t ex sekretariatsarbetet, poängräkning i de olika momenten,
första hjälpen och eventuellt även hjärt- och lungräddning, vilket är en
viktig kunskap oavsett det är tävling eller ej. Datum för detta är dock
inte bestämt datum ännu. Vi har även lite fler aktiviteter planerade och
det ser du under Aktivitetskalender.
Jag tycker det känns som vi är på gång här i Värmland, men vi
behöver fler medlemmar och det är viktigt att vi alla hjälps åt med våra
aktiviteter.
Jag pratade med en kusk från Torsby som berättade att de var ett
gäng där som körde. Vi kom då på att vi kanske skulle arrangera en
träningstävling i precisionskörning där och kanske även på andra håll i
Värmland där det finns fler körtokiga. Som avslutning skulle vi kunna
ha en finaltävling på Hannäs.
Tycker du att detta skulle vara intressant, hör av dig! Naturligtvis
hjälps vi åt att bygga bana, men det som behövs är en plan att köra på!
Hälsningar
Ann-Sophie Persson
Ordförande
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WKS KLUBBMÄSTERSKAP
Lördagen den 27 september ägde WKS Klubbmästerskap rum på
Hannäs i Kil. Mästerskapet bestod av dressyrmomentet samt en
träningstävling i precision.
I dressyren startade 10 ekipage och i precisionen 12 ekipage.
Domare i dressyren var Gunilla Römmel, som också hjälpte till
under precisionen.
Klubbmästare i dressyr blev Diana Johansson med Nore Prince. I
precisionen segrade Linda Haraldsson med Fuxen.
Klubbmästerskapet kunde genomföras helt enligt tidsplaneringen
och detta lyckades tack vare att många klubbmedlemmar och deras
vänner hjälpte till. Tack alla som var där och inte minst tackar vi IngMarie Haraldsson som såg till att vi fick både kaffe och mat.
/Britt
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RESULTAT
Dressyr
1. Diana Johansson/Nore Prince - 97 poäng
2. Gunnar Nilsson/Dollar - 95 poäng
3. Isabelle Hansen/ Julius - 93 poäng
4. Ann-Sophie Persson/Apple Isadora - 91 poäng
4. Gunnar Nilsson/Grangutten - 91 poäng
6. Anna-Maria Edén/Kastrå - 90 poäng
7. Ann-Sofie Hansen/Kryssmynta - 88 poäng
8. Linda Haraldsson/Fuxen - 86 poäng
9. Rebecka Hansen/Pannans Linus - 84 poäng
10. Susanne Back/Louise - 80 poäng
Precision
1. Linda Haraldsson/Fuxen - Fel: 0/0. Tid: 2.10.41/1.29.68
2. Susanne Back/Riverdance - Fel: 0/0. Tid: 2.28.97/1.45.15
3. Ann-Sophie Persson / Apple Isadora - Fel: 0/0. Tid: 2.36.06/2.05.91
4. Rebecka Hansen/Pannans Linus - Fel: 0/3. Tid: 2.08.91/1.31.78
5. Gunnar Nilsson/Dollar - Fel: 0/3. Tid: 2.29.40/1.32.0
6. Susanne Back/Louise - Fel: 0/3. Tid: 2.43.60/1.54.13
7. Ida Persson/Apple Isadora - Fel: 0/3. Tid: 2.37.25/2.06.53
8. Ann-Sofie Hansen/Kryssmynta - Fel: 0/3. Tid: 3.07.91/2.23.22
9. Diana Johansson/Nore Prince - Fel: 3/0. Tid: 2.15.04
10. Isabell Hansen/Julius - Fel: 3/-. Tid: 2.21.75/11. Gunnar Nilsson/Grangutten - Fel: 3/-. Tid: 2.34.35/12. Anna-Maria Edén/Kastrå - Fel: 3/-. Tid: 3.08.28/-
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MAIL-LISTA
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
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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FUXEN
Fuxen är ett gotlandsruss som är
född 1997. Jag köpte honom som 4åring nerifrån Göteborg. Mitt
största intresse var då trav, men
även lite ridning. Under de senaste
åren har även intresset för körning
väckts. Så 2007 debuterade vi i
dressyr och precision samt maraton.
Han är en trevlig och snäll häst,
lite egen vilja förstås, med det får
man räkna med när man har ponny!
Fuxen tycker det är
roligast i de fartfyllda
gren-arna som maraton
och pre-cision. Även en
galopptur i skogen tillhör
favoriterna.
På vintern hjälper han
min pappa att dra hem
virke från skogen.
Nyårsafton 2004 körde Fuxen ett brudpar.

/Linda Haraldsson
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TÄVLING I VARTOFTA
Den 16 augusti begav vi oss ner till Vartofta Rid & Körsällskap för
att tävla i dressyr och maraton. Falköping bjöd för dagen på fint och
soligt väder.
Dagen började med dressyr. Framkörningen var placerad i ett
ridhus. Fuxen skötte sig jättebra trots att detta var första gången vi var
inne i ett ridhus.
Uppvärmningen kändes riktigt bra, in på banan kom vi och till en
början gick det bra ända fram till dess att Fuxen skulle till att skita.
Hästen kom av sig och jag tappade fokus eftersom Fuxen inte vill vara
med. Körningen kändes usel, men vi slutade på 84 poäng, vilket var
riktigt bra för denna körning. Detta var jättebra träning.
Efter en kort lunch var det dags för dagens höjdpunkt, maraton.
13.15 gav vi oss ut på E-sträckan. Man fick följa landsvägen, en sväng
in i skogen för att komma fram och genom ett bostadsområde. Därefter
var det mer landsvägskörning, så det mesta gick på asfalt.
Vi kom fram till hinder 1 som vi hade gått och planerat hur jag
skulle köra. När jag körde in mot hindret tänkte jag fel och körde en
annan väg än den som var planerad, men det gick ändå! Det blir inte
alltid som man tänkt sig! Där tappade vi lite tid. De andra tre hindren
kördes som vi hade planerat. Efter sista hindret hade vi väldigt mycket
tid kvar, så vi fick köra lite serpentiner. Det var många som hade
mycket tid kvar. Vi slutade i varje fall på en femte plast och vi var
mycket nöjda.
Vartofta var en mycket trevlig och publikvänlig anläggning. Det var
nära till allt. Maratonhindren låg strategiskt runt parkeringen, vilket
gjorde det lätt för alla att följa tävlingen.
/Linda Hararldsson

Annica Karlsson med Runa
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UNGDOMSSIDAN
Här kommer lite info från ”Kusksidan”, som är medlemstidning för
Sveriges unga kuskar.
Ungdomsträff i samband med SM
Då det var SM i körning i Flyinge passade ungdomskommittén
(UK) på att bjuda in alla intresserade till ett föredrag med Marie Kahrle.
Tanken är att det ska bli lite av en tradition ordna ungdomsträff i samband med SM i körning. Har du önskemål om andra aktiviteter? Skicka
ett mail, bara!
Ungdomskommittén (UK) för ungdomarnas talan i kör-Sverige!
För att främja ungdomars körning och tävlan i körning startades en
Ungdomskommitté i samband med körsymposiet i Upplands Väsby
2007. Kommittén har idag sex medlemmar som representerar olika
delar av Sverige. Ungdomskommitténs ordförande, Elin Reimertz, är
ung-domarnas representant i Körkommittén.
Vad UK pysslar med just nu...
... tar fram ett förslag för hur körmärket (jo det finns ett sånt!) ska bli
enklare att ta och innehålla mer relevanta moment än det som finns
idag.
... tar fram ett förslag om att det skall vara obligatoriskt för tävlingsarrangörer att anordna en ungdomsklass.
... tittar närmare på om samma uppklassningsregler skall gälla för
vuxna som för juniorer?
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HÖSTENS TRÄNINGSTILLFÄLLEN
Nu har kvällarna blivit mörka och det går inte längre att träna
kvällstid på Hannäs. I år har vi dock två månadsträningar kvar – 2
november och 7 december.
Ansvarig för träningarna är Karin Fredriksson. Se mer om detaljerna i Aktivitetskalendern nedan.
AKTIVITETSKALENDERN
Sön 2 november

Månadsträning (Hannäs)

Lör 15 november

Projektering av maratonhinder (plats ej
bestämd)

Tis 2 december 18.00 Glögg- och filmkväll hos Marie Bryske.
Anmälan till Marie (se nästa sida)
Sön 7 december

Månadsträning (Hannäs)

Anmälan till träningar görs till Karin Fredriksson på telefon 0553201 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

12

