TRÄNINGSTÄVLING i gångartsprogram för Islandshästar
Lördagen den 29 september 2012 arrangerade KUSK en träningstävling för islandshästar och
deras ryttare. Ett 20-tal ekipage var anmälda och klubbens Kristine Barner, godkänd
lokaldomare, höll i de teoretiska trådarna. Ytterligare publik strömmade till, både i form av
familjemedlemmar men även andra som observerat artikeln i dagens tidning. Trevligt att HD
uppmärksammade oss. Vår cafeteria bjöd på god fika och arrangemanget som helhet var
mycket trevligt. Till och med vädret var på vår sida. Särskilt tack till Eva Bengtsson som hållit i
de flesta trådarna.

Kristine Barner (med mössan) trollbinder både ryttare och publik med sina kunskaper. Hästarna
verkar vara mer måttligt intresserade. Foto: Åse Brunnström

Dagen inleddes med en genomgång av tillåten och otillåten utrustning för häst och ryttare.
FIPO som tävlingsreglementet heter ändras då och då, det är viktigt att hålla sig informerad
om förändringar. Betsling är viktigt, där skiljer det lite mellan lätta och öppna (mellan)
klasser. Rider man med någon form av stångbett är det inte tillåtet att ha nosgrimma som
går nedanför bettet. Kristine skulle kolla detta lite extra noga, reglerna ändras som sagt.
Hästar med stora hovar och stora skostorlekar, storlek 22, kan riskera att få skorna mätta till
23-24 mm vid hovbeslagskontroll på tävling. Diskutera med din hovslagare och välj en
smalare sko, storlek 20 i Heidurs fall. Det kan kosta en plats i en final om mätning av skorna
faller utanför tillåtna ramar.

Heidur från Stureholm fick agera modell vid provmätning av skor. Foto: Åse B

Längden på ridspöet är också viktigt. Är spöet exakt 120 cm, klipp av en bit, det kan skilja på
mått och mätning när det är tävlingsdags. Ridspönas yttre snärt har också en tendens att
länga sig, så se upp.
Klasser som reds denna lördag var lätta fyrgångs, femgångs- och töltklasser, men även
mellanklasser i tölt, fem- och fyrgång hanns med. Bl.a. V5, T8, T3 och F2 reds. Alla red ’på
speakerns kommando’, som denna dag var Matilda Bengtsson. Kersti Svensson agerade
domarsekreterare och alla fick domarkommentarer när hela träningstävlingen var avslutad.
Vissa ekipage debuterade på tävlingsbanan i samband med träningstävlingen. Inga
placeringar gjordes efter resultat utan alla tränar och bedöms på den nivå de är just nu.
Dagen avslutades med korv och bröd mm i cafeterian samtidigt som Kristine gick igenom lite
specifikt vad man skall tänka på. Något om tempo, något om hästens ställning, inåt eller
utåtställd – hästen skall vara rakställd. Tack Kristine för att dina ögon gör oss
uppmärksamma på vad vi skall träna mer på.

Heidur från Stureholm rids av Astrid Brunnström. Heidur är fem år och han skötte sig bra. Ryttaren,
som hunnit bli 13 år, var mycket nöjd med hans prestationer. Foto: Åse B
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