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För våra duktiga bruksekipage finns möjligheten att få meriten BRUCH, inom grenarna dressyr, 

hoppning, körning, trav, monté och galopp. Tanken med denna merit är så klart att det ska vara något 

som inte varje häst kan uppnå, utan det ska vara något som kräver lite ansträngning och prestation. Ska 

det vara värt att satsa på det så måste det dock också finnas en rimlig chans att uppnå det. 

 

Inom flera av grenarna finns många ekipage och också flertalet BRUCH-ponnyer. Inom trav och 

monté krävs en viss tid för att uppnå kraven, vilket verkar vara en väl avvägd tid – det finns 

förhållandevis många travekipage, och det är en tid som bara riktigt bra ekipage kan nå. Flertalet 

ponnyer inom trav har också fått BRUCH. Inom körning finns många duktiga ekipage, och för den 

som liksom undertecknad har testat att tävla tremomentskörning så är det tydligt att det visserligen 

kräver att man tar sig ut och tävlar några gånger, men för att uppnå BRUCH krävs egentligen ”bara” 

att ha genomfört två godkända tävlingar i Lätt B (en kvalklass och en ordinarie) och därefter ett 

godkänt resultat i Lätt A körning. Någon felfri runda i precisionskörning krävs t.ex. inte. Det är ett bra 

mål som är uppnåeligt men inte alltför enkelt. Även inom galopp finns flertalet ekipage, och även om 

det så klart inte är alla som kommer till start i ett SM i galopp så är det ändå ett relativt stort antal 

hästar som potentiellt skulle kunna uppnå ett BRUCH inom galopp, i relation till antalet ekipage i 

grenen. 

 

Inom dressyr och hoppning är antalet ekipage som kommer till start litet, men frågan är också om 

nivån på de meriter som krävs för ett BRUCH är rätt avvägt. Barnen som rider våra shetlandsponnyer 

är små, de har få år på sig när de både är tillräckligt duktiga, i rätt storlek och dessutom inte är för 

gamla. I dessa grenar, och då särskilt i hoppning, framstår kraven som ska uppnås som i det närmaste 

ouppnåeliga. 

 

Lätt B dressyr kräver en häst som går i rätt form under ryttare, något som endast ett fåtal 

shetlandsekipage alls klarar av. De som gör det är så klart desto duktigare, med ett par ekipage de 

senaste åren som fått visa upp sina förmågor i samband med t.ex. utställningar. För ekipage i 

allmänhet är dock frågan om det ens är värt att satsa mot ett BRUCH i dressyr. För mina egna ponnyer 

vet jag t.ex. att det är betydligt enklare att satsa på ett BRUCH i körning, trots att jag har förmånen att 

ha duktiga ryttare till hästarna. Att sätta ett mål om att komma till start och få ett bra resultat i en Lätt 

C på en officiell tävling är svårt nog och ett mycket mer rimligt krav. Vill man höja nivån så skulle det 

t.ex. gå att höja procenten som krävs, även om även det är tveksamt om ens det är nödvändigt. 

 

När det gäller hoppningen är det ännu tuffare. Den gräns som är uppställd idag är 70 cm, dvs Lätt B-

höjd. Visserligen är shetlandsponnyer otroligt duktiga hoppare och att hoppa 70-80 cm i löshoppning 

är en baggis. Att göra detsamma med ryttare däremot är väldigt högt. Om man ställer höjden mot 

hästens höjd motsvarar det 70% av en 100 cm hög ponny eller 65% av en maxad shetlandsponny. På 

våra egna brukstävlingar är hindren ca 30-40 cm, om ens det. På lokaltävlingarna har klubbarna allt 

oftare börjat erbjuda Lätt D (50 cm), Lätt D+ (55 cm), eller i vissa fall till och med Lätt E (40 cm). 

Vårt mål måste ju ändå vara att våra ponnyer ska användas och att de ska komma ut på 

tävlingsbanorna, och att sätta ett mål som är i princip ouppnåeligt inom en gren är olyckligt. Även här 

är följden att det är ett så orimligt mål att det inte ens är en idé att försöka satsa på. Dessutom krävs 

här inte bara ett godkänt resultat, utan banan ska också vara genomförd felfritt. Ett mer rimligt mål 

enligt min uppfattning vore att sätta gränsen vid Lätt C, dvs 60 cm. Även det kommer vara tufft, men 

det är uppnåeligt. Då kommer vi förhoppningsvis få BRUCH-hästar även inom hoppning. 

 

Utöver detta har vi också duktiga ekipage i andra discipliner som idag inte har möjlighet att använda 

sina meriter för ett BRUCH. Som ett exempel har vi haft fina uppvisningar i westernridning, där det 

finns ekipage på SM-nivå. Även bruksridning och brukskörning är discipliner där shetlandsekipage 



kan konkurrera mycket väl. Eftersom det är förhållandevis små discipliner i sammanhanget kan dessa 

förslagsvis ha samma kriterier som galopp, dvs att hästen ska ha startat i svensk mästerskapsfinal. 

 

Jag föreslår att årsmötet beslutar 
- Att ändra kriteriet för BRUCH i hoppning från 70 cm till 60 cm, 

- Att ändra kriteriet för BRUCH i dressyr från Lätt B till Lätt C, 

- Att införa start i mästerskapsfinal i westernridning, bruksridning eller brukskörning som ytterligare 

kriterier för att få BRUCH. 


