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Hästrally
Text: Anna Sellberg

Du kan vara ung eller gammal, med en stor eller liten häst. Du kan
rida eller köra. Du kan göra det ensam – eller delta tillsammans med kompisar
eller familjen. Vad kan det vara för sorts tävling? Ett hästrally naturligtvis!
Ett hästrally går ut på att rida eller köra en viss
sträcka med sin häst. På vägen är det olika stationer, där du ska utföra uppgifter. På stationerna
samlar du poäng, och den som har flest poäng när
tävlingen är klar vinner!
Ett hästrally är alltså ingen hastighetstävling. I
stället är det en tävling där precis alla kan delta. Det
är det som gör det så himla roligt!
Här kommer lite tips för dig som vill ordna ett
eget hästrally i stallet eller på ridskolan!

Hur långt är ett hästrally?
Ett hästrally kan vara hur långt eller kort som
helst.
Det kan vara ett par kilometer på ridstigen närmast stallet, en rundtur i stora sommarhagen – eller
flera mil på bygdens grusvägar och skogsstigar.
Det viktigaste är att vägen passar de som ska
vara med! Undvik helst trafikerade asfaltvägar.
Är ni många startande, kan det vara bra att
kolla med grannarna som äger marken att ni får lov

att använda deras stigar och skogsvägar.

Funktionskontroll
Innan ekipagen rider iväg, är det viktigt med en
funktionskontroll. Om du ska rida eller köra länge
är det självklart viktigt att det är bekvämt för hästen
och säkert för er båda!

Stationer och poäng
När det gäller de olika stationerna på vägen,
måste du och de andra arrangörerna utnyttja fantasin. Det får inte vara så lätta grejor att alla får
full poäng – men inte heller så besvärligt att ingen
får det.
Tänk på att …

… det är bra med stor poängskillnad
mellan den som klarar en uppgift
och den som inte gör det. Då blir det
lättare att kora en segrare efteråt!

Förslag på stationer
• Stå stilla i 10 sekunder inom en ruta som är uppritad på marken
med sågspån eller vit färg.
• Stanna i nerförsbacke och stå stilla
• Kasta ärtpåsar eller bollar i en hink
• Rid sick-sack mellan koner. På toppen av konerna kan ni lägga
äpplen eller bollar. Den som river förlorar poäng.
• På ett bord ställer ni en tillbringare med vatten och en mugg. Sitt på
hästen, ta tillbringaren och häll vatten i muggen utan att spilla.
• Du ska rida en viss sträcka med en sked i ena handen. I skeden har
du ett ägg, som du inte får tappa på vägen.
• Backa runt ett hörn. Om hästen trampar utanför markeringarna
blir det minuspoäng
• Lydnadshinder – kan vara att passera en presenning som ligger på
marken eller rida över en bäck utan att hästen tvekar.
när
are om
• Sätt ihop ett isärtaget träns rätt och på tid
Läs vid Mackan
ch
• Tipspromenad med hästfrågor …
Anna o å hästrally!
… osv. det är bara er fantasi som sätter gränser! var med p
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På hästrally
med Mackan
Text: Anna Sellberg • Foto: Kim Jonsson

I somras gjorde jag och min häst Mackan något jag drömt om jättelänge– vi
var med på ett hästrally!
Det var två ridklubbar – Jättendals ridklubb och Harmångers ridklubb,
som båda ligger utanför Hudiksvall, som arrangerade rallyt. Sammanlagt var
vi omkring femtio ekipage som deltog!
På lördagen vaknade vi tidigt. Solen sken från
en klarblå himmel, och det såg ut att bli en
fin dag.
Själva hästrallyt började med veterinärbesiktning. Eftersom vi skulle rida så pass långt, var det förKoncen stås viktigt att hästarna var friska
tration!
och i bra kondition. Dessutom
Amanda
gav det fina poäng om man viKrans på
sade sin häst på ett bra sätt för
Salt’n
veterinären.
Pepper.
Klockan nio var det dags
att ge sig av. Före starten var
det en funktionskontroll, där det
kollades att sadel och träns satt
okej.

Sedan släpptes vi iväg ut på banan
med några minuters mellanrum.
En del red ensamma, andra
gjorde sällskap med sina kompisar eller någon i familjen.
Åldern på deltagarna varierade, liksom hästarnas storlek och ras. Här fanns allt från
små shetlandsponnyer, till nordsvenskar, varmblod och ridponnyer.
Vädret var bästa tänkbara och det var helt
fantastiskt vackert i omgivningarna. Vägen vi red

Maria Lindell,
med sin Västgårns
Eskil, kastar hink.

BLÄDDRA VIDARE!
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När man kör mellan ko
gäller det at t hålla
tungan rätt i mun!
iktor.
Klara Hagberg kör Kr

gick förbi bondgårdar och hagar
med betande kor, villor, torp och
sommarstugor. Ibland var
det grusväg, ibland mindre
skogsvägar eller sandiga
stigar. Det var ingen risk
att vi red vilse. Överallt
stod det pilar, som visade vilken väg vi skulle
välja. Alla hade också
fått en karta, där vår ridväg stod utmärkt. Inte ens
jag, som har världens sämsta
lokalsinne, lyckades rida vilse den
här gången.

Då och då dök det upp kontroller, där vi fick
stanna och utföra olika grejor – som kasta
en ärtpåse i hinkar eller rida en del av en
WE-bana. Det fanns också möjlighet att
vattna hästarna, och dricka lite själv,
under ritten. En del saker var svårare
och andra lättare.
När vi ridit ungefär halva sträckan, var vi framme vid lunchen.
Gissa om det var skönt! Mackan
fick vatten och pustade en stund
i skuggan, medan jag hällde i mig
ungefär två liter saft på fem minuter. Värmen och solskenet gjorde att
man var rejält törstig – kan jag lova!

Åsnan Harley
och hans mat te
Hanna Pettersson står stilla
i ett lydnadshinder.
Hulte
e
Åk utklädd
till råtta
Mat te Sofia
Knutsgård
kör och
Chloe
Pettersson
åker med.
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Sedan fortsatte vi
vidare mot mål, och
efter nästan fyra mils
ridning var vi äntligen
tillbaka till tävlingsplatsen. Trötta men nöjda
passerade vi mållinjen
och jag kunde sitta av
– på darriga ben som
kändes som spagetti!

Anja Tellins och shetlandsponnyn Black
Carrotine blev maskeradvinnare i körning!

Efter att sista ekipaget
gått i mål, var det dags för
maskerad. Här visste
fantasin inga gränser
och många hade
lagt ner massor av
tid på sina fina ekipage!
Dagen därpå var
det dags igen. Efter
veterinärbesiktning
på morgonen, red vi
en två mil lång runda.
Två mil kändes ganska lagom, efter långturen dagen före.

Det var varmt och solen sken den här dagen
också, och vi hade väldigt trevligt där vi skrittade och travade runt slingan vi skulle rida.
Sent på söndagseftermiddagen var det
dags för prisutdelning. Många poäng
skulle räknas ihop innan vinnarna kunde koras!
Körklassen vanns av Erika Josefsson
med Klocksve Prinsen och ridklassen
vanns av Maria Lindell med Västgårns
Eskil. I maskeradklassen körde Anja Tellin Black Carrotine, som var minsta hästen på tävlingen, till seger! Och Elena Gradin med Jamada van de Katanzahoeve blev
finaste ridekipaget.
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Maskeradvinnare i ridklassen blev
Elina Gradin
med sin Jamada
van de Katanzahoeve!

23

