
 Anita Eckebring 
Jag började min hästbana för 39 år sedan som 12 åring och tävlade en hel del banhoppning 

upp till allsvensk nivå både med ponny och häst. Med bl.a. med det nordsvenska stoet Tösen 

21562 E: Arro 1594. 

Hon kom till gården för för att bli ridhäst åt min dåvarande man. Hon tyckte om att hoppa och 

gjorde det med en utmärkt teknik. Så det blev naturligt att jag tog över henne helt. Hon hade 

fått ett föl men var inte stamboksförd när hon hamnade här. Så det fixade jag och gjorde då 

mitt första körprov. Efter det rullade det på med flera nordsvenskar men nu med mer 

inriktning på körning. Framförallt tävlingsgrenen Brukskörning med häst och vagn samt 

dressyrridning. Nordsvenskarna är en svensk ras som jag tycker passar många och till många 

olika grenar.  

 

Brukskörning halkade jag in på av en slump. Jag var för gammal för att tävla min ponny 

Bamse, fjording*russkorsning i hoppning. Han var även inkörd.  

JUF, Jordbrukare Ungdomens Förbund anordnade i samarbete då med Föreningen 

Nordsvenska Hästen i Uppsala distriktet, träningar och DM tävlingar och då blev jag fast i 

tävlingsgrenen Brukskörning med häst och vagn för 25 år sedan. 

Jag söker inte en specifik egenskap hos tävlingshästen utan försöker plocka fram min förmåga 

att utveckla den individa hästen till just en bra brukskörningshäst. Sen vill jag inte ha dem för 

stora men det är mest för att jag är liten och det är så svårt att få på sele och sadel då.  

Tjusningen med att köra brukskörning är gemenskapen med hästen. Att få känslan när allt 

stämmer i harmoni med häst och bana är underbart. Sen är det oftast mycket trevliga 

tävlingar. Jag gillar när det är tekniskt svårt, utvecklande och sjysta banor för hästen.  

Mitt kortsiktiga mål är att åka på Bruks SM i höst och ha ännu en härlig avkopplande 

energigivande hästvecka. Det mer långsiktiga målet är att hålla mig själv så fräsch det går, så 

jag och hästarna kan fortsätta utvecklas vidare.  



Jag har just nu förmånen att få köra 5 nordsvenskar och 2 ponnyer. Nordsvenskarna är:  

Zesam -96 E: Edikt 1729 U: Frida 21803 E: Binge 1658,  

Primus -06 E: Ene-Blacken 1923 U: Pärla ll 22578 E: Bane'r 1702,  

Lill-Pia -07 E: Orm 1861 U: Pärla ll 22578 E: Bane'r 1702,  

Borkbläsen -09 E: Rapid 1879 U: Lysbläsa 23287 E: Silfvers Oktav 1862, 

Prins -10 E: Opus 1860 U: Lysbläsa 23287 E: Silfvers Oktav 1862. 

Ett favoritcitat från mig brukar vara "Kör varje steg" 

 

 


