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Hej! Hur är läget?
Hej!Ja det är skönt med semester. 
Nu kan jag ju njuta av hästlivet extra 
mycket.

Du har varit i Linköping på SM i 
Working Equitation. Hur gick det 
för dig och din häst Brinco?
Ja det stämmer, vi tävlade i riksmäster-
skapsklassen MvsB. Vi kom 7:a av 
totalt 15 ekipage. Första dagen red vi 
dressyrprogrammet. Det var 3 domare 
för klassen och en av domarna dömde 
mig som segrare. Tyvärr höll de 
andra inte med. Andra dagen började 
vi på morgonen med teknikbanan som 
var en lite klurig bana med lagom 
svårigheter. Brinco skötte sig fint, 
men hade svårt att stå still. Det krävs 
precision och vid minsta fel blir det 
mindre poäng. På eftermiddagen red vi 
speeden, försökte gasa på men det var 
inte tillräckligt snabbt.

Working Equitation även kallat 
WE. Vad innebär det?
WE en rätt ny tävlingsform inom 
ridsporten. När man tävlar finns det 3 
moment vilket är dressyr, teknik och 
speed. WE är en gren som motiverar 
hästen till arbete både med kroppen 
och huvudet. WE utvecklar samspelet 
och förtroende mellan häst och ryttare.
Dressyr momentet består av ett 
program som rids på 20x40 meters 
bana. Varje klass har sina egna 
program och följer utbildningsskalan. 
Teknikmomentet är en hinderbana med 

olika uppgifter som skall lösas. Finns 
18 olika hinder och inför varje tävling 
är det en banbyggare som sätter ihop 
banan. Domare dömer dressyren och 
tekniken på en skala mellan 0 till 10. 
I speedmomentet rids hinderbanan på 
tid och man får tidstillägg om man 
slår omkull hinder och avdrag om man 
lyckas fångar ringen. Det som skiljer 
WE från andra grenar är att klassen 
inte delas in efter hästarna storlek eller 
ryttarens ålder. Alla tävlar tillsamman 
men i olika klasser utifrån svårighet.

Vilka klasser/svårighetsgrader 
finns det inom WE?
Det finns klass från debutant där det 
är lätta rörelser och teknikhinder. 
Efterhand byggs svårigheter på i olika 
klasser tom svår klass. Där  får man 
rida ett kurprogram på en hand, likaså 
teknik och speed rids på en hand.

Kan alla hästar tävla i WE? Vilka 
är bra egenskaper hos en WE-
häst?
Ja alla hästar kan vara med och tävla/
träna  WE. Många hästar se ut som de 
tycker grenen är rolig. Bra egenskaper 
är ett gott temperament, vara lyhörd 
och lydig för hjälperna.

Vilka är Brincos starka sidor för 
den här grenen och vad skulle 
du säga är avgörande för att ni 
nått så fina framgångar?
Brinco är samarbetsvillig och oftast 
lydig, går i en stabil form.
Han lyckas ibland komma efter bak i 
bytena, det kostar oss poäng. 

Framförallt tycker vi om samspelet 
och glädjen att rida WE. Lydnaden 
i dressyren och tekniken med olika 
kluriga banor, sedan speeden då det 
skall gå så snabbt som möjligt.

Grenen har blivit mer och mer 
populär. Vart vänder man sig om 
man är nyfiken på WE och skulle 
vilja testa?
WRK har träning varannan torsdag 
i Rävhagen för Charlotta Ågårdh. 
Alla är välkomna att vara med för att 
prova på och kontakta gärna mig vid 
intresse. Det finns även WE-träningar i 
Dalhem, Sjonhem, Havdhem och Lye.

WE är en gren fortfarande lite i 
det dolda. Nämn några av dina 
förebilder inom WE
Portugiser som Pedro Torres är en god 
förebilder. I Sverige rider IdaMarie 
Johansson och Astrid Hedman 
suveränt. De deltog i VM i Frankrike.

Tack för att vi fick störa dig mitt i 
semestern och fick lite mer 
inblick i vad WE innebär!

FEM SNABBA

Sto eller valack: Valack
Bästa tävlingsplats på Gotland: Den som först 
kommer ligga vid havet
Svart eller brun utrustning: Brun
Drömhäst: En lusitano med fina gångarter och 
gott temperament
Förebild inom hästsporten: Pedro Torres


