
Skogskörningsträning i Tossene 2020-09-13 

I mitten av september bjöd BDF in till skogskörningsträning i Tossene och åtta ekipage tog chansen 

att delta. Några var gamla i gamet, men för de flesta var det första gången de deltog i en träning av 

det här slaget.  

Att ge sig iväg på träning handlar inte bara om att träna på specifika moment. Det är minst lika viktigt 

att genomföra träning på nya platser. Ovan miljö och andra redskap än de invanda, eller en liten 

knepig hästsort man aldrig sett förut, kan göra att det som är enkelt och problemfritt på hemmaplan 

plötsligt upplevs både konstigt och skrämmande. Även unga hästar och hästar under utbildning har 

nytta av att komma iväg, även om man inte spänner för och kör igenom alla moment. 

Lars och Anders Hansson hjälpte till med undervisning, tips och råd, även om det blev lite annorlunda 

nu när alla människor måste hålla minst en hästs eller två ponnyers avstånd till varandra. Men det 

fanns gott om måttstockar – hästar i alla storlekar deltog. Dock inga fjordingar den här gången, annat 

än på åskådarplats. 

 

 

 

Wulkan lägger sig i selen framför åttahjulingen 



 

Rebell i parkeringsläge under lastning, tömmarna ligger prydligt på marken 

 

 

Sir Alex väntar lugnt medan kusken funderar på bästa metoden för släplasset, tömmarna är sträckta 

men inte spända. De minsta hästarna använde lunningsskaklar som var lite lättare än kälken de andra 

drog 



 

 

 

Pöjo med släplass på den större timmerkälken. Arbetet tog han med jämnmod, men han var inte helt 

övertygad om att minishettisar är ofarliga 

 

 



Elsa på väg mot nästa moment efter körning med uppburet lass  

 

 

Karysh selad och på gång 

 

 



Apple Jack väntar på sin tur 

 

Winnie gör vad han brukar göra när det är paus. Gentleman och Sjurtun Prinsen i bakgrunden. 

Deltagare 

Ellinor Jegebris och ardennern Wulkan 

Jenny Olofsson och Agne Arnesson från Nordsvenska Upplevelser med nordsvenskarna Pöjo och 

Rebell 

Karin Andersdotter Johansson med gotlandsrusset Sir Alex 

Conny Bakken med nordsvensken Elsa 

Helene Andersson med tinkern Karysh 

Anna-Carin Carlsson från stall Tafsäng med tinkern Apple Jack 

Helena Granholm med minishetlandsponnyn Winnie (aka Emanuel) 
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