Rapport från nybildade Passklubben.
Det visade sig i höstas, att Antes sto Dimmalimm från Rolsta älskade att springa fort i pass. Kanske inte så
konstigt, med både en mor och en far som är bedömda med 9 i pass. Passryttaren Danni Ingi Smarason med
familj började jobba på Toftinge Islandshästgård. Eyvi Mandal Hreggvidson kände Danni och skodde ibland
på Toftinge. Detta ledde till ett möte i februari då man beslöt att bilda Svenska Passklubben, en rikstäckande
lokalklubb inom SIF. Första mötet i mars blev ett första årsmöte. Evelin och Kjell Storgård på Toftinge
förbättrade passbanan och startboxarna ytterligare, Micke Jansson lovade vara ansvarig för den elektroniska
tidtagningen, Göran Fernsund valdes till ordförande ,Linda Tommelstad till sekreterare. Och sen rivstartade
verksamheten.

Jenny med passjackan och vår speaker Eyvi.
Annandag påsk 6 april var det Passclinic med träning och tävling utan ranking. Solen värmde både oss och
tussilago och blåsippor bland fjolårsgräset. 55 personer och 16 hästar hade anmält sig till dagen.
Vi startade med en Clinic som leddes av Jenny Mandal. Hon bar en jacka med texten Svenska Passklubben i
blått och gult. Den hade vilat i garderoben sedan slutet av 70-talet då det fanns en ,numera nedlagd, Svensk
Passklubb. Jenny stod högt upp på en sten med mikrofon i handen, och pratade engagerat om pass som den
gångart som fulländar Islandshäst-ridningen. Men för att rida passlöp måste man utan att vara rädd kunna
rida fort i snabb galopp. Man ska ha en bra balans på hästryggen och skaffa sig en bra känsla för hästens
rörelser och reaktioner. Men att rida pass är verkligen något att sträva efter tyckte Jenny.
Vi fick lära oss att pass är en samsidig gångart, svagt 4-taktig med bakbenen aningen före, vilket ger ”svävet”.
Blir passen alltför 2-taktig, ”ramlar” hästen lätt ner mot framdelen och går över i korsgalopp.
Sen fick vi se prov på de olika grenarna stilpass, speedpass och 150 m pass, då Jenny samtidigt
kommenterade de olika momenten lugnt och metodiskt. Man lägger hästen lugnt i galopp, man sätter sig
ner med en liten förhållning och vips går hästen i pass, ( i den bästa av världar).I Speedpass gäller det att rida

så snabb pass man kan på en uppmärkt 100m-sträcka. Jenny berättade att man på 70-talet red nattpass.
Man lyste upp en 100m-sträcka och red så snabbt man kunde och tog tiden där. Stilpass är passens
dressyrgren, då det gäller att börja med skritt, trav eller tölt, sen i en på banan utmärkt sk ”tratt” fatta
galopp, efter tratten lägga hästen i pass före tidtagnings-markeringen, och sen rida pass 100 m på 8-12
sekunder, sen sakta av helst till skritt. Domare ger poäng för varje moment, tiden på passmomentet
räknas om till poäng och läggs ihop med övriga poäng.

Lisa Teverud i stilpasstratten.
I pass 150m och 250 m startar man i passboxar och ska ha hästen i pass före 50m och sen sväva fram i pass
så fort man bara kan. De som mycket proffsigt visade oss hur man skulle rida var Danni Ingi Smarason på
Orion f. Leijkjarbotn, Eyvi Mandal-Hreggvidson på Luxur f. Askagården, Elsa Teverud på Frida f. Rip och Pierre
Hoyos-Sandsten på Runar f. Lovengården. Vilka föredömen!! Och då visste vi inte att vi senare på dagen
skulle få se ett 150m passlöp i världsklass bland tränings-passlöpen!

Målkamera, Micke och Göran.
Så till vår träningstävling. Vi hade ingen ranking, men en utmärkt speaker ,Eyvi Mandal-Hreggvidson, som
mycket förlåtande och uppmuntrande lotsade ryttarna genom de olika grenarna. Såsom: Fiiin läggning men

tyvärr några galoppsprång för mycket . Löp 2 : Nu gick det bättre, med fin nertagning. Den digitala
tidsmätningen fungerade perfekt hela dagen, tack vare Göran Fernsund vid startboxarna och Micke Jansson
vid tidkameran. Enväldig domare var Ann-Marie Röst. Vi avslutade med 150 m pass och då blev tom
speakern tyst. Thorvaldur Arnason med hästen Thyrnir f. Knubbo flög som ett streck över banan, och fick
tiden 14,09 s!!, 62 hundradels sekund från världsrekordet som på 150 m pass fn är 13.47 s .

Thorvaldur i sväv med Thyrnir f. Knubbo
Vi nådde vår målsättning: Vi skulle ha roligt och startboxar och tidtagning skulle fungera !
Många klarade grenarna galant och längtar nog till nästa tävling, som blir:
3 Passmästerskap med SM-kval på Toftinge Islandshästgård i år:
Tisdag 5 maj kl.17.00. Ingen ranking. 250 m pass, 150 m pass, speedpass.
Tisdag 3 juni kl.17.00. Ingen ranking . 250 m pass, 150 m pass, speedpass.
Augusti/september före Gaedinga-SM blir det Passmästerskap med ranking, priser, och korande av Svensk
Passmästare. 250 m pass, 150 m pass, speedpass och stilpass.
Vi finns på facebook. En hemsida är planerad.
PS. Kanske gör vi en klubbresa till Pass-Championatet i Tyskland i höst.
Margareta Eklund skrev och fotade. I april 2015

(Vi fick inte heta Svenska Passklubben och har därför bytt namn till PASSKLUBBEN SKEIÐ )

