Rapport från
käpphästtävlingen 2022
T ack till alla ryttare, kaffesugna besökare, funktionärer och medarrangörer
som gjorde årets käpphästtävling till en trevlig familjesammankomst!
Tillställningen samlade 11 tävlingssugna ryttare och över 50 åskådare. Käpphästävlingen arrangerades för andra gången i Engelska Parken på Vintersbo
Herrgård. Hoppbanan och ryttarna inspirerade flera bland publiken att testa
sina talanger inför tävlingen 2023!? Förhoppningen är att denna rapport ger
inspiration till att tillställningen kan bli en ny tradition i Bygdeföreningens regi.
Käpphästtävlingar har blivit en otroligt populär sport bland barn och
ungdomar, något som belyses av flera filmer på Youtube. Nedan beskrivs
tillställningen från A till Ö. Trevlig läsning.

B angenomgång

Eventet inleddes med en bangenomgång där Linda Nilsson från Stockerum
Gård vägledde alla ryttare genom de tre anlagda banorna - en för de minsta,
en medelsvår och slutligen en utmanande Grand Prix-bana.

Veterinärbesiktning
Efter bangenomgången var det dags för den tuffa veterinärbesiktningen. I
besiktningen synades hästens kondition samt att måtten uppfyllde ställda krav
för ett deltagande. Samtliga hästar passerade proffsveterinären! Lolitas
rigorösa kontroller.

T ävlingen
Tävlingen genomfördes på tre banor. En för de allra minsta en medelsvår oh
den utmanande Grand Prix-banan. Hindren var byggda i olika konstruktionen
där höjden varierade mellan ca 10 cm och 70 m.

D omarteamet
Domarteamet, var i år som i fjol, den rutinerade trion bestående av Ninni,
Göran och Kerstin J, av vilka Kerstin är utbildad ridlärare och Ninni erfaren
ryttare. Inget dåligt Team med andra ord!.

P risutdelning
Alla ryttare gjorde en fantastisk prestation och blev rikligt belönade i prisutdelningen. Förutom den obligatoriska rosetten så fick alla ett bonuspris. Några
fick även ett hästtäcke för sina extra fina insats. Allt avrundades senare med
en glasspinne.

Och självfallet korades även ”Best in Show”-ekipaget, där domarna gör en
helhetsbedömning av häst, ryttare och prestation. En solklar vinnare blev Miyo
med hästen Glitterhov.

T ävlingsresultatet
Vinnare i de tre klasserna var:
Minsta klassens vinnare var Miyo på hästen Glitterhov
Mellanklassen vanns av Isac på hästen Lilly
Grand Prix vanns av Malin på hästen Lupin
Best in show vann Miyo

F ika och samvaro
Fikat och det hembakade brödet verkade smaka bra i det fantastiska vädret.
Agneta och Albin hade fullt upp att springa mellan serveringsbordet,
kaffekokaren och frysen för att tillgodo se det nästan omättliga behovet av fika
och tilltugg.

F örsäljning
En välarrangerat event skall väl ha lite försäljning också? Dagens utställare var
Kerstin Hellgren från Ålbäckens Trädgård som ställde ut en fin uppsättning av
fräscha perenner som är drivna från frön på Ålbäckens Trädgård.
Kerstin Jakas som ställde ut textilhantverk, allt från lavendelpåsar till ryggsäckar samt marmelader gjorda på tomat och smaksatta med olika kryddor.
Åke Oscarsson med sin kvalitetshonung. Åkes honung har fått många
utmärkelser som den bästa (smak, hygien, etc) honungen i Östergötland.

