Svenska Frieserhästföreningen –
Fredrik Strange
Jag är verksam hovslagare på Gotland och
mina två stora intressen är att tävla i
hästskosmide och att rida tornerspel.
Jag tillhör Riddarsällskapet Torneamentum
som förra året vann lag-SM i tornerspel, jag
som riddare Eskel af Brödraskapet vann
även de individuella grenarna, skills at arms
och klassiskt tornerspel och blev därmed
trefaldig Svensk mästare på min svarta P.R.E
hingst Liston XI.
Skills at arms är begreppet för vapenhantering, riddaren skall utföra ett antal olika
vapenmoment där lans, spjut och svärd
ingår.
Tävlingen sker på en bana med momenten i en förbestämd ordning med mer än
20 olika delar, hopphinder och ibland rörliga föremål är en del av momenten.
Även i Klassisk tornerspel ingår lans, spjut
och svärd men riddaren utför momenten ett i
taget och poäng räknas efter varje resultat.
Frieservalacken Helix är min påläggskalv
som tornerspelshäst och vi gjorde några
parader och tre spel under förra säsongen
tillsammans.
Torneamentum firade förra året 30årsjubileum, jag har varit med i truppen i 24
år, han är min fjärde tornerspelshäst som jag
utbildar för egen del. Riddarsällskapet tränar
varje vecka under hela året då det inte är
säsong för riddarspel.
Jag tycker att en tornerspelshäst måste vara modig, följsam, orädd och snabbtänkt.

För Torneamentum handlar
uppträdandet om show och
då är det viktigt att publiken
får med sig något när
föreställningen är slut, det
skall vara spännande och
fartfyllt.
Jag tycker att friesern har en
naturlig utstrålning och är
mycket vacker för ögat som
helt klart är en fördel när
man håller på med showbusiness.
Riddarsällskapet Torneamentum är en grupp riddare
som varje år har många
tornerspel på Gotland men
även andra uppdrag både på ön, fastlandet och även utomlands, det kan vara
eskorter, reklam- och filmuppdrag. Årets mål för mig och Helix är att utvecklas
tillsammans och att ha roligt när vi tränar och uppträder på tornerspel och andra
evenemang. Besök gärna tornerspelen om ni är på Gotland i sommar.
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