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Stor fest med topptävlingar och lopp
som Guldbjörken, Berth Johanssons
Memorial och Vårbjörken.
Entréerna öppnar 12.00. Barnlandet
öppnar 14.00. Första start kl. 14.45.
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Äntligen får vi hälsa publiken välkommen tillbaka till Umåker och vårt
dubbeltrav igen! Detta efter två publiklösa år under pandemin. Nu kör
vi dessutom i mitten av maj, vilket är en månad bättre väder än senast
vi hade öppet för publik. Vi ser fram emot att bjuda in till en travfest
med storpublik och travsport av högsta klass.

Omslagsbild: Diamanten kransas efter segern
2018 i Berth Johanssons Memorial på Umåker.
Dåvarande tränaren Stig H Johansson och
kusken Erik Adielsson.
FOTO: JENNY REHNMAN

Tryck:
Daily Print Umeå. Svanenmärkt
tryckeri, licensnummer 341036
Papper:
42,5 gram miljövänligt papper
Upplaga:
40.000 exemplar

Det har skett en del förändringar som skapat ”det nya normala”.
• Biljettförsäljningen sker via tickster.com.
I år har vi fri entré på fredagen och på lördagen har vi i år sänkt entrépriset till
100 kr (barn och ungdomar under 18 år går in gratis). Då ingår travprogram som
delas ut i entrén (värde 40 kr). Biljetterna köper du på tickster.com.

Erbjudande för Umåkers besökare*
Enkelrum
Dubbelrum

• Allt spel sker digitalt.
Vi kommer inte att ha några spelkassor på Umåker. De är borta för alltid. Spelet
sker numera via mobiltelefon eller andra enheter. Du som är ny besökare som
tänker spela, kan med fördel förbereda dig inför besöket genom att ladda hem
ATG-appen och skapa ett konto där. Se annonser i denna tidning.
• Trångt med parkeringar.
På grund av att vi hyr ut delar av vår parkering till vägprojektet kommer det att
vara svårt med parkeringsplatser. Försök om möjligt att undvika att ta bilen till
Umåker. Det kommer att gå gratisbussar från Norrlandsoperan och tillbaka. (se
busstider på umaker.se och annonser i denna tidning) Vi har en alternativ parkering vid Engelska Skolan (slakteriet på Teg), där vi har bussar som går i skytteltrafik från kl. 14.

Uppge koden Umåker och få dessa travpriser, maila
din bokning: book@storahotelletumea.se

Ett praktfullt hotell,
skapat av ett sjömanshus.

Restaurangplatserna på Travrestaurangen släpptes två månader innan dubbeltravet och bara på några veckor blev lördagen fullbokad. Det kommer att finnas ett
serveringstält, men det är i skrivande stund inte klart med detaljerna kring detta.
Håll utkik på umaker.se och vår Facebook-sida.
Sportligt sett är det de två största loppen på lördagen som kittlar mest på förhand, Guldbjörken och Berth Johanssons Memorial med 200 000 kr i förstapris
i respektive lopp. Här hoppas vi att svenska eliten och kanske några utländska
gäster kommer för att visa upp sig. Några ekipage hoppas på att Solvallas sportchef Anders Malmrot ska skicka en biljett till Elitloppet två veckor senare.
Vårbjörken för kallblodseliten kommer som det ser ut bli ett kanonlopp. Vi har
fått hintar om att Gunnar Melander kommer med sin stjärnhäst Månlykke A.M.
och Björn Karlsson är redo att utmana med Tangen Haap. Det kan bli en spännande duell och vi hoppas att det kommer fler ekipage som vill utmana duon.
Välkommen till Umåker redan på fredagen när vi kör Damklubbens kväll
med elva fina race! Det blir lite av en förfest inför den stora festen på
lördagen.
HÅKAN PERSSON, SPORTCHEF/KOMMUNIKATÖR, UMÅKER
ULF NILSSON, TRAVBANECHEF

1320 SEK per natt, inkl. frukost
1520 SEK per natt, inkl. frukost

Erbjudande för Umåkers besökare*
Enkelrum
Dubbelrum

1020 SEK per natt, inkl. frukost
1220 SEK per natt, inkl. frukost

Boka rum på www.umehotel.se med koden UMAKER
och få dessa rabatterade rumspriser.
* Priserna gäller endast i samband med travdag

Nytänkande hotell
med bästa läge
i centrala Umeå.
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”Ni hittar mig i
Umåkers vinnarcirkel”
Ett snack med…
… Anders Lindqvist – svenskfransosen och tidigare
tränaren på Umåker – aktuell som trivselvärd och intervjuare under helgen 13-14 maj i Umeå. Vad säger
du om att vi valt en bild där du står med en baguett?
– Jasså, den gamla. Den togs när jag jobbade för tv för
en del år sedan som Frankrike-expert i travet. Baguett äter
jag sällan faktiskt. Föredrar svenskt knäckebröd som går att
få tag på i Paris. Apropå mat. Favoriträtten är vanliga köttfärsbiffar med mandelpotatis som mamma Jian gjorde. Just
mandelpotatis längtar jag mycket efter, kan äta dem med
smör enbart. Och så längtar jag efter alla trevliga människor i Umeå.
Berätta om din roll på Umåker den här helgen?
– Jobbar båda dagarna och det är lördagen med alla fina
lopp på V75 som blir den stora grejen. Jag kommer hem
för att hjälpa till med intervjuerna i vinnarcirkeln och en
del annat under veckan. Efter två år med restriktioner och
hemmasittande framför datorer och tv ska vi få träffas igen.
För trav har den fördelen att man har tid att umgås mellan
loppen. Det är sport och spel och fina hästar. Men
mycket socialt också. Man flanerar runt och
hinner träffa många på ett trevligt sätt. Jag
hoppas att så många som möjligt som inte
brukar gå på trav kommer ut för att känna
på atmosfären.
Du är känd som en av världens mest
travintresserade människor.
– Hästar är ju mitt liv. Det gör gott att
vara i deras sällskap. ”Det är något med
utsidan hos en häst som är bra för insidan
hos en människa”, för att citera Winston
Churchill.

Berätta om dig själv.
– Jag är inte född i Umeå men kom dit när jag var tolv år
gammal med min familj. Född i Trehörningsjö i Örnsköldsvik. I själ och hjärta är jag Umebo…fast jag hejar på Modo!
Flyttade från stan när jag var 33 år efter att ha varit amatör
och proffs i många år. 1985 blev jag tränare på Halmstadtravet och 1995 flyttade jag till Frankrike och har haft min
bas på träningsanläggningen Grosbois i Paris sedan dess.
Karriärmässigt då, största segrarna och det du är
mest stolt över som tränare?
– Att jag kört lopp i 19 olika länder kan vara ett världsrekord. Jag har vunnit över 1500 lopp som kusk. Dubbelsegern
i Svenskt Travderby 1987 är största triumfen. Jag vann med
Atom Knight och Thomas Uhrberg körde stallets andra häst
i loppet Ewing Turf (tvåa). 1996 vann jag det franska derbyt
med Extreme Dream. Att jag fick vinna Harper Hanovers
lopp på Solvalla i fjol med Wild Love som tränare blev ett
bra avslut. Numera lite pensionär och lite konsult och hjälper andra i stället för att vara proffstränare.
Kommer du att ha några egna hästar
till start?
– Det blir inte så. Jag kommer ju att
vara i vinnarcirkeln ändå och bilda
team tillsammans med Malin Axroth.
Det är väldigt få ställen i världen där
det finns så glada människor som
i en vinnarcirkel. Tycker mig vara
mycket god vän med Örjan Kihlström och Jorma Kontio men vinner de många lopp blir det tjatigt att
bara prata med dem. Så jag hoppas på
en spridning av vinnarna.

Lindqvist vill ha Berth J med i Hall Of Fame.

Avslutningsvis. Du har ett twitterkonto med 11 000
följare där du ibland kommer in på Berth Johansson,
Umåkers störste tränaren genom tiderna. Många vill
att Berth väljs in i Travsportens Hall Of Fame. Inte
minst du.
– Berth skulle ha varit invald för länge sedan! Kanske är så
att det är mycket okunskap bland de som bestämmer, kanske ligger det en bit bak i tiden och minnet börjat blekna
för somliga. Förutom alla framgångar Berth Johansson
hade med sina hästar vill jag säga att han stajlade om travet
i norr. Sporten fick en liten annan elegans och flärd när
Berth var med. Berth hade framgångar som räcker för Hall
Of Fame och var en prydnad för sporten, slutar Anders
Lindqvist.
MIKAEL WIKNER

Anders Lindqvist med hästen Butler i träningsborgen på Grosbois.
FOTO. MATILDA ÖHRMAN, TR BILD
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Under helgen med V75 kommer spelvärdar att finnas på banan
för att hjälpa till med spel på mobiltelefon/dator om det behövs.
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Kallblodskungen
mjukar upp
i Vårbjörken
Sveriges bästa kallblod Månlykke A.M. kommer till
Umåker.
75-årige Gunnar Melander har vunnit det mesta
som travtränare men aldrig Elitkampen och många
hoppas att starten i Vårbjörken ska följas av en triumf i kallblodens eget elitlopp.
– Jag säger inget om det förrän vi startat i Umeå!
Gunnar Melander har varit med länge i sporten och är fortfarande aktiv som både kusk och tränare. En trollkarl med
hästarna som vunnit det mesta med sina fina kallblod.
I augusti förra året tog Melander sitt tolfte ”stora” SM
som tränare då stallets nya stjärna Månlykke A.M. för andra
året i rad fick segerdefilera i loppet över lång distans.
Sonen till kallblodskungen Månprinsen A.M. har bara
provat sprinterlopp fem gånger i karriären och anses gå
bäst över lite längre distanser. På Umåker väntar en start i
Vårbjörken över 1640 meter – ett lopp pappan Månprinsen
vann 2014 och 2015 och slutade tvåa i ett par upplagor
efter det.
– Nog tycker jag att Månlykke varit bra på kort distans
också och att han precis som sin pappa är duktig på alla
distanser, säger Gunnar Melander.
I april förra året presenterade sig Månlykke A.M. på
allvar då han matade ner norske Odd Herakles från positionen utvändigt ledaren i ett lopp på Bergsåker. Sedan
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Månlykke A.M. har vunnit Svenskt
Mästerskap de två senaste åren.
Här segerdefileringen på Bergsåker 2020
tillsammans med Gunnar Melander och
uppfödaren AnnaMaria Öberg.
FOTO: LARS JAKOBSSON, TR BILD

A.M;s delägare och uppfödare AnnaMaria Öberg har planer även för fredagen under dubbeltravet när den här
tidningen går i tryck.
– Vi funderar på att ta Tekno Lynet
med oss för fredagens tävlingar och så
ligger vi över och är med i Vårbjörken
på lördag, säger Melander.

Haapen utmanar
Från Örnsköldsvik kommer Björn KarlsTangen Haap och Björn Karlsson
vid segern i Vårbjörken 2019.
son med Tangen Haap. 13-årige Tangen
Haap, ägd av familjen Sedin i ÖrnsköldsFOTO; LEIF NORBERG, TR BILD
”Kändes kanonfin”
vik, ska årsdebutera i Vårbjörken.
– Jag har spikat loppet i Umeå sedan länge och gör inga
Gunnar Melander menar att hästen känns bättre än någonförberedande lopp före det. Vårt stora mål i år är Elitkamsin i år. Efter drygt fyra månaders tävlingsfrånvaro blev det
pen på Solvalla sista helgen i maj. Solvalla har höjt förstaseger i årsdebuten i början av april och under påskhelgen
priset till en miljon och vi gör en satsning på det loppet i år,
följde man upp med en ny seger i Gävle där stjärnan vann
säger tränare Karlsson från Solänget som 2019 vann Vårpå ett nytt svenskt rekord.
Med två starter i kroppen ska Månlykke A.M. få känna på björken med Tangen Haap och i starten efter triumferade i
just Elitkampen.
kort distans i Vårbjörken på Umåker lördagen 14 maj.
Meningen var att även Umåkers bästa kallblod Don Vi– Han kändes verkligen kanonfin i Gävle där han fick
king skulle dyka upp på hemmabanan.
ett perfekt lopp och kunde vinna utan att bruka alla sina
– Det är tråkigt men vi måste stå över. Vikingen har
krafter. En bra uppladdning inför kommande lopp, säger
drabbats av en liten blödning i ett gaffelband. Det är alltid
travnestor Melander.
allvarliga skador men det är ingen fara eftersom vi uppHan undviker spekulationer om Elitkampen på Solvalla.
täckte det i tid. Jag är ganska trygg med att han är tillbaka i
– Vi tar ett lopp i taget. Planen ligger fast i alla fall och
början av sommaren, säger tränaren Stefan Dellbro.
det ska bli kul att prova honom i Vårbjörken. När det nu
körs i Umeå i mitten av maj har ju banan fått ytterligare
MIKAEL WIKNER
några veckor på sig att bli bra. Sedan beror det ju på väder
och vind den aktuella dagen naturligtvis men vi måste tro
Fem senaste årens vinnare av Vårbjörken på Umåker
på fina förutsättningar.
dess är hästen etablerad som en av
kallblodsrasens verkliga superstjärnor.

Övernattar i Umeå
Kallblodskungen kommer kanske att anlända till Umeå
redan under fredagen. Gunnar Melander och Månlykke

2021: Odd Herakles – Mats E Djuse

2018: Lome Brage – Erik Adielsson

2020: Lome Brage – Erik Adielsson

2017: Odin Tabac – Jörgen Westholm

2019: Tangen Haap – Björn Karlsson
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BYGG OCH
RENOVERING MED
KÄNSLA FÖR KVALITET
090 – 348 80 80

info@holmbyggmaleri.se
holmbyggmaleri.se

www.kuusakoski.com
020-566 566

”

- Vi köper och återvin-

ner metallskrot, kablar,
koppar, mässing, aluminium, batterier, bilar,
byggavfall och mycket
mer från både privatpersoner och företag.

Varmt välkommen att kontakta din
kompletta återvinnare i Umeå:
Tegelbruksvägen 5, 907 42 Umeå
090-70 88 90, umea@kuusakoski.com

www.kuusakoski.com · 020-566 566
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Konkurrenter
på banan –
vänner utanför
När hakbanden på tävlingshjälmarna spänns fast
händer det något.
Då förvandlas vännerna Stefan Johansson och
Samu Sundqvist till konkurrenter.
– Det är egentligen otroligt hur man skiljer på vardag och tävling. På stallbacken hjälper alla varandra
men så fort vi kör ut till loppen går man in i sin egna
bubbla och vill komma först, säger proffstränarna
under en hjälmlös fika några veckor innan den stora
travhelgen i Umeå.
35-årige Stefan Johansson är den yngste proffstränaren på
Umåker, 45-årige Samu Sundqvist banans nye tillskott på
tränarsidan.
Konkurrenter. Men som herrarna säger ”mest kollegor” i
travets Umeå.
Samu Sundqvist flyttade till Umeå från Finland 2010 och
då i rollen som försteman i Vasa-tränaren Akseli Lahtinens
stall.
Lahtinen flyttade hem efter något år. Sundqvist blev kvar.
– Akseli ville flytta sin rörelse från Vasa och frågade om
jag ville följa med och jag tyckte att det kunde vara kul bara
att prova hur det kändes i Umeå. Det här var sista helgen
i maj 2010. Där ser man hur det kan gå! säger Samu som
startade som egen på Umåker i slutet av förra året då han
fick ta över ett nyrenoverat stall inne på banan.

Guli Anna med Stefan Johansson i sulkyn vinner Kriteriestoet på
Dannero 2019.
FOTO: GIRLPOWER HB

Samu Sundqvist har på några år blivit ett känt namn i travets Sverige, främst som mannen bakom trefaldige miljonären Selmer I.H.
De senaste fem åren har han varit anställd som privattränare i uppfödaren och hästägaren Ingemar Hultqvists
framgångsrika Stall Ratu
Närmare hundra segrar blev det under Sundqvists tid i
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Travlektyr under en fikapaus.
Umåkertränarna Samu Sundqvist och Stefan Johansson.
FOTO. MIKAEL WIKNER

byn Ratu norr om Umeå. När Hultqvist slutade med hästarna i höstas blev Samu A-tränare på Umåker.
Från anställd till egen företagare på bara några månader.
– Det var mycket mera pappersarbete än jag kunde tro.
Att träna hästar kan jag ju, säger Sundqvist och slår upp
kaffe till Stefan Johansson i fikarummet i det egna stallet
med utsikt över banan.
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– Stefan är verkligen en jättebra kille. Jag lyfter hatten högt
för hans mod som vågade bli travtränare så tidigt och han
har ju visat att han klarat av det med bra resultat. Att bli
proffs var ett steg för mig som hunnit bli så gammal. Stefan
var ju så ung då han valde ansvaret, säger Samu.
Kriteriestoet jättetriumf
35-årige Johansson är faktiskt inne på sitt elfte år som professionell. Sommaren 2019 vann han Kriteriestoet på Dannero med Guli Anna då han körde sin egentränade häst till
seger. En jättetriumf för en ung tränare.
Guli Anna – ägd av Tomas Byberg och Nils-Olov Zetterblad – fick 350 000 kronor in på kontot efter Kriteriestoet.
Ett klassiskt lopp för treåriga kallblodsston.
– Det är så klart min största framgång hittills och en
svårslagen också för framtiden. Men det är klart att målet är
att ta en lika stor seger igen, säger Johansson.
Inte heller Samu Sundqvist behöver någon betänketid
för att utse sin största seger som tränare. I november 2018
vann han fyraåringarnas Breeders’ Crown-final med Selmer
I.H. Mika Forss körde till segern värd 800 000 kronor.
– Selmer var favorit året innan då vi misslyckades och
”bara” blev trea men året efter fick han visa vilken fin häst
han är. Selmer tränas och ägs i Skellefteå sedan i höstas. Att
jag fått fortsätta köra honom är kul, säger Samu.
”Vem är bättre än oss?”
Samu och Stefan kör helst stallets hästar själva i loppen. Att
lämna över till någon catchdriver hör till undantagen.
– Om vi inte körde själva…vem skulle vi sätta upp som
var bättre än oss?! skämtar Samu.
Vännerna har känt varandra i över tio år och umgicks en
del privat innan barnen kom.
– Vi är jättegoda vänner och överhuvudtaget är vi bra på
att hjälpas åt alla tränare och amatörer här på banan. Exempelvis om man har problem med någon häst. Då spelar det
ingen roll att folk är konkurrenter, alla vill dela med sig av
sina erfarenheter för att någon annan ska komma rätt med
något problem. Det är det som är så fantastiskt i travsporten, säger Stefan Johansson.
I själva loppen är det annat då travfolket ska tävla om månadslönen med sina hästar.
– När hjälmen åker på tänker man på bästa möjliga resultat och ingen får fördel. Vi har inte svurit åt varandra
hittills efter loppen men det kommer väl det också! säger
Samu och Stefan.
MIKAEL WIKNER

Samu Sundqvist i en segerdefilering.
FOTO: LARS JAKOBSSON, TR BILD

Varmt välkomna till Lyckseletravet 2022!

Fredag 1 juli V64 Express Första start 18:30
Söndag 3 juli Ponnytrav Heldag
Måndag 4 juli Första start 12:20
Fredag 8 juli Första start 12:20
Kontakt: info@lyckseletravet.com
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Malin Axroth hinner ta sig
en kaffe mellan två lopp när
mamma Carina läser upp
resultaten i högtalarna på
Umåker.
FOTO: JENNY REHNMAN

Carina jobbar med dottern
Malin.
FOTO: JENNY REHNMAN

Världsunikt med mor
och dotter i tornet
Mamma Carina blev känd som landets första kvinnliga loppreferent.
I höstas blev dottern Malin Axroth Sveriges andra kvinna anställd som ordinarie i den rollen på en travbana. Mor och dotter sida vid sida i tornet på Umåker.
– Det är faktiskt ganska roligt att jobba med sin mamma!
På landets trav- och galoppbanor har refererandet alltid
varit en typisk manlig syssla. Pensionerade skolchefen Carina Axroth blev den första kvinnan i Sverige i den rollen
som tog plats i tornet på Umåker 1979. Hon fortsatte som
pionjär i trav-tv som reporter och referent och har även
fungerat som måldomare på travbanan i Umeå.
I september 2000 var det dags för ett av Carina Axroths
många inhopp som loppreferent sedan hon slutade. Då med
dottern Malin vid sin sida.
– Jag var 18 år och det där slogs upp som en världspremiär med en mor och en dotter. Jag skötte speakersysslan,
allså pratade mellan loppen. Jag hade gjort det många gånger i provlopp och även refererat ponnytrav men den gången
var det på riktigt liksom, säger Malin.

Med hästar i sikte.
Malin Axroth, referent.
FOTO: JENNY REHNMAN

I höstas när loppreferenten och vd:n Robert Karlsson lämnade Umåker för jobbet som sportchef på Svensk Travsport,
fick hon frågan om hon ville ta över.
Jobbar på polisen
Malin Axroth jobbar som kommunikatör vid polisen i Västerbotten och brukar ibland vara den som informerar om
polisens olika utredningar i de lokala nyhetssändningarna
i tv. Så vana av rampljuset finns. Som referent har hon fått
mycket beröm för en egen stil – bland annat har hon hissats
av Patric Skoglund och David Neves i en av landets största
branschpoddar ”Travpodden”.
– Det har gått bättre än vad jag trodde, och även om jag
gillar konstruktiv kritik blir jag ju glad av beröm. Jag har
liksom inte haft ambitionen att satsa på det här och bara
varit den eviga inhopparen när folk velat vara lediga och så.
Men nu satsar jag ett tag, säger Malin.

Måldomartornet på Umåker.
FOTO: MICKE GUSTAVSSON, TR BILD

Ett sätt att träffa mamma
Som referent gäller det att dramatisera loppen och på ett
spännande sätt ta hästarna till mål för publiken. Att mamma
Carina bildar radarpar med Malin som speaker är bara
roligt menar hon.

– En av anledningarna till att jag tog på mig det här uppdraget var ju att mamma också skulle jobba. På så sätt hinner vi umgås lite mer. Jag är småbarnsförälder med heltidsjobb och håller dessutom på att bygga hus just nu med min
sambo Tomas så tid är ju en bristvara, säger hon.
Irländskan Annette Lennon refererar lopp på engelska
för utländska tittare på ATG Live och både Kajsa Gustavsson och Ewa Idemar har refererat trav och galopp i tv och
på nätet under åren.
Malin Axroth blev emellertid den andra ordinarie med
sysslan på en travbana när hon fick jobbet i höstas. Mamma
Carina var pionjären under 1980-talet.
– Det var Lars Öström i licenskommittén som övertygade både jag och mamma att vi kunde vara lämpliga och
fick oss att ta steget. Själv är jag i grunden blyg och gillar
inte att stå i rampljuset och det här är att utmana mig själv.
Hästar har vi alltid haft i familjen. I grunden handlar det ju
om kärleken till travet och hästen och alla roliga människor
som håller på med den här sporten!
MIKAEL WIKNER
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GÖR SOM PROFFSEN, HANDLA HOS OSS!

DIN STARKASTE
MASKINPARTNER
VI HAR DET MESTA INOM GRÄS OCH
HALVSIDA 3
SLYRÖJNING, ENTREPRENADMASKINER,
JORDBRUKSMASKINER OCH MYCKET MER!
I UMEÅ FINNS VI PÅ ERSBODA, BRUKSVÄGEN 4B.
NI NÅR OSS ÄVEN PÅ TELEFON 090 - 18 93 15

CRAMER PROFFSELVERKTYG,
ALLTING FRÅN MOTORSÅGAR
TILL GRÄSKLIPPARE!

Nyhet!

LULEÅ - SKELLFTEÅ - UMEÅ
WWW.NORRMASKINER.SE

Vi erbjuder osorterad bark som kan användas t.ex. i lantbruket och
på hästgårdar för att förbättra leriga hagar och andra ytor runt gården
eller som fyllnadsmaterial.
Materialet får ni gratis och vi bjuder på upplastningen.
Det ni behöver ordna/bekosta är transport från sågverket till er anläggning
samt ordna med en yta som är lättåtkomlig med lastbil där barken kan tippas.
Finns för omgående avhämtning. Hemleverans går att ordna.
Vi erbjuder även kutterspån löst eller i rundbal.
Det balade spånet är lätt att förvara och hantera då det är torrt och väl paketerat.
Varje rundbal innehåller kutterspån av torr gran/furu med en
ca vikt på 300-320 kg och en ca volym på 2,7 lös kbm.
Hör av dig till oss för aktuella priser.

Tel: 0935 - 305 00

info@nkltra.se

www.nkltra.se
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Travskolegruppen från Prolympia korsar stallbacken på väg ut till skogsslingan på Umåker.

Skolan där man lär om
Bella, Lasse och Mange
Onsdagar är idrottsskolan Prolympias dag på Umåkers travskola. Hästar och ponnytrav är en av specialidrotterna eleverna får prova på under skoltid.
Snart ska gruppen tjejer i årskurs sex välja idrott igen
efter några månader på travskolan.
Fotboll, innebandy, friluftsliv eller dans nästa
gång?
– Vi vill ha hästarna igen!

– Efter att vi kört ska jag visa travskolans roligaste häst
eller i alla fall den som kan flest konster. Mange heter han
och kan ”le” och hälsa med knäet. Han ska gå lektion i kväll
och måste vila i hagen över vår lektion, berättar Irma, en
mycket framåt travskoleelev som senare under eftermiddagen har show med 15-åringen Månstorps Magnum då
hästen får visa tänderna (och le) och till och med lockas att
lägga in backen i hagen och går några steg baklänges för att
få sina äpplen.

Två minibussar stannar till utanför travskolans stall en
onsdagseftermiddag i mars och en samling ungdomar tar
115 elever igång
sig snabbt in i lokalerna för att byta om.
Tjejerna – för det är övervägande tjejer från Prolympia
Stall 10 B är namnet på Umåkers travskola efter den gamla
som går i travskolan – har
adressen i ett av de äldre
med sig fika till lektionen.
stallen. Förra vintern flytEn tradition när det är
tade man in i ett modernt
dags att välja ny aktivitet i
och framför allt tre gånger
specialidrotten i årskurs sex
så stort stall närmast puför resten av terminen och
blikplatserna på banan och
grupperna ska splittras.
kunde då ta emot fler och
Av 14 elever funderar en
större grupper.
eller två på ett byte. Resten
Fler hästar köptes in,
av gruppen ska önska ponponnys och ytterligare någnytrav igen.
ra större varmblodstravare.
– Vi har bara varit här
Redan under 2021 kunde
sedan före jul och det är
så travskolan visa en ökning
alldeles för kort, säger Maja
med 20 procent elever på
Lidén och Nike Aidanpää
kurserna där timanställda
Alma Oskarsson (vänster) ledare på travskolan Stall 10 B tillsamnär de står och gör i ordning mans med skolans utbildningsansvariga Linnea Lundgren.
ledare arbetar kvällar och
hästen Lasse på stallgången.
helger. 115 elever är igång.
Lasse heter egentligen Bäckdalens Lasvegas och är en 17
Linnea Lundgren är utbildningsansvarig för travskolan på
år gammal shetlandsponny.
Umåker.
 – Vi brukar önska Lasse mest. Det blir så att man alltid
– Nu kan vi ta emot ännu fler barn, ungdomar och vuxna
längtar hit för att vara med hästarna och se hur de mår,
eftersom vi kan erbjuda dubbla kurser samtidigt i det nya
säger Maja och Nike.
stallet, ponnys och stora hästar på samma gång. Vi har i dag
drygt 30 stycken aktiva ponnykuskar som kör lopp och sex
Show med Mange
stycken ponnytränare. Nu under vårterminen håller vi dessFramför på stallgången står 13-åringarna Stina Malm och
utom på och utbildar ytterligare sex nya ponnykuskar, säger
Irma Wengberg med hästen Bella som får på sig en rockard Linnea Lundgren.
för den kommande träningsturen i skogen.
Alma Oskarsson, travskolans andra anställda, åker ut på
Men först får stoet en passande skogstursfläta i pannan
skogsturen med gänget från Prolympia.
signerad Irma Wengberg.
Efter en halvtimme dyker pärlbandet av ponnytravare
Hon undrar om fotografen kommer att stanna hela lekmed kuskar iförda gula reflexvästar upp ute på tävlingsbationen.
nan där passet rundas av.
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15-årige shettisen
Månstorps Magnum
kan många konster –
här ”ler” han för
fotografen.

Två timmar måste till
Utbildningsansvariga Linnea Lundgren om tiden varje
grupp får i anspråk.
– Vi har 15 lektioner i veckan och två till fyra lektioner
per dag med elever i alla åldrar. En skillnad från ridskolorna
är tiden. Vi har tvåtimmarslektioner och har den tiden för
att kursdeltagarna ska få mer tid med hästen. Hästarna står
aldrig redo utan måste tas in från hagen och göras i ordning. Så småningom ska eleverna ha lärt sig så pass mycket
att man blivit självgående och kan ta hand om en egen häst,
säger Linnea.
När Lasse, Bella, Kolga och de andra hästarna har ryktats
och letts ut till sina hagar efter lektionen är det dags för fika
i stallet.
”Avslutningsfika” med gruppen från Prolympia där nästan samtliga redan ställt sig i kö för en ny period på travskolan.
TEXT OCH FOTO: MIKAEL WIKNER

Felicia Hellström gör i ordning
hästen Kolga.
Ponnyn Lasse är Maja Lidén
och Nike Aidanpääs favorit.

Gillar du hästar?
Då är travskolan något för dig!
Hos oss får du lära dig allt om hästar
på e� roligt och säkert sä�!
Vi har kna�egrupper från 4 år och barn och
vuxenutbildning ända upp �ll licensnivå.
Passa på a� boka e� prova på �llfälle
i en av våra grupper redan nu!
Vi arrangerar även vuxenkurser och flera typer av jippon så som möhippor,
svensexor, födelsedagskalas, tandemkörningar med stor häst osv.
Du behöver inte ha några förkunskaper för a� börja, så ta chansen a� lära
dig mer om hästar och travsport på Travskolan Stall 10B.
Kontakt: Linnea Lundgren
linnea.lundgren@umaker.travsport.se
www.stall10b.se

Vårens Kampanjkurser
Prova på travskolan!
Vuxen: Gå 5 gånger, betala bara för 4!
640 kr
Lördagar 10.00–12.00
v.20, v.21, v.22, v.23 & v.24
Barn: Gå 3 gånger, betala bara för 2!
320 kr
Söndagar 15.15–17.15
v.21, v.22 & v.23

14

Rikstäckande bärgning
och vägassistans:

020-38 38 38
Vi hjälper dig dygnet runt, året om
med ofrivilliga driftstopp såsom:

Punktering

Stöld/Brand

Låsproblem

El/Tekniska fel

Dikeskörning

Kollision

Du kan
även b
eställa
bärgni
ng onl
ine på
falcksv
erige.s
e
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Umåker hedrar
Berth Johansson
I år är det dags för den trettonde upplagan av Berth
Johanssons Memorial – det stora femåringsloppet
på Umåker. Ett lopp instiftat för att hedra banans
störste genom tiderna.
Berth Johansson avled i midsommartid 2009, 76 år
gammal.

The Knife i en envig som gjort att just det Derbyt räknas
till ett av de största genom tiderna.
Tre hästar deltog Berth i Elitloppet med, Song Key, Al Joe
och Big Spender. Berth tog hem SM med Al Joe och Skandinaviskt Mästerskap med Song Key bland många, många
andra stora segrar i Sverige och utomlands.

Berth Johanssons framgångar var enorma och om man beaktar det lilla stall han förfogade över så blir framgångarna
än mer överväldigande. Berth hade förmågan att år efter
år plocka fram den ena stjärnan efter den andra. Han var
Sveriges framgångsrikaste amatör fram till slutet av 70-talet
då han plockade ut sin proffslicens. Och framgångarna blev
ännu mera markanta som proffs.
Berth kunde hålla favoritspelarna (han var ju oftast favorit i loppen) på halster då han allt som oftast körde på
lång väntan. En bit bak i fältet ännu i slutsvängen (i slutet
av sista sväng), men lugnt och elegant utan några som helst
yviga gester och med bakvänt spö måttades segrarna in.
Segermarginalen var sällan mer än huvud eller hals, men
ändå säkert vunnet varje gång.
Just speed kännetecknade många av Berths kanoner genom åren. Hästar som Golden Iran, Song Key, Al Joe och
framförallt Big Spender vände ofta skinnet ut och in på sina
motståndare via blixtrande vassa upplopp.

14 championat hemma
Förutom de redan uppräknade stjärnorna kan vi nämna
Juan Walter med vilken Berth tog karriärens första seger

7/10 1951 på Umåker, Princess Noon och kallbloden
Mongo, Aspnäs Blenda och Dals Pavin. Senare också Alphino, Cornish Key, Noble Key, Gissle och den sista riktigt
bra, Prince R.S.
14 championat på hemmabanan, det första 1958 och sista
gången 1988. Hela 866 segrar på hemmabanan och totalt
1.709. På rikstoton (dagens V75) vann Berth 124 lopp på
900 körda, smaka på den med tanke på att nästan alla togs
med egentränade hästar!
PETER FAHLÉN

Derbysegern med ”Biggen”
Kanske var Big Spender den störste av dem alla.
Tillsammans med den hästen tog Berth karriärens största
seger när man 1985 vann ”Dunderderbyt” som det kallas i
folkmun när Biggen krigade ned Stig H Johanssons Mack

EN BÄTTRE FRAMTID
Vi går till jobbet, varje dag, i ambitionen att
bidra till en bättre framtid: för våra kollegor,
kandidater och kunder — och för de orter,
städer och branscher vi verkar i. Till oss kan
du vända dig om du söker jobb eller vill
ta nästa steg, som företag eller som individ.

Berth Johansson bakom
stjärnan Big Spender som
segrade 35 gånger
på 75 starter.
FOTO: P&R

Vi ser till att ditt
företag är rätt försäkrat
Med ett bra försäkringsskydd för verksamheten
kan ni känna er trygga med att ni får det stöd ni
behöver om något oförutsett inträffar.
Vi hjälper ert företag att teckna rätt försäkringslösningar
för just er verksamhet.
Kontakta oss på telefon 090-70 60 90 så berättar vi mer!
sakra.se

clockworkpeople.se

Sedan hösten 2021 är Faval Försäkring i Umeå & Lycksele en del av Säkra.
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13–14 maj
Välko

Lördagen 14 maj
Första start kl. 14.45

Svenska traveliten i huvudloppen Guldbjörken, Berth
Johanssons Memorial och Vårbjörken.

Entréerna öppnar 12.00

Entré 100 kr (under 18 år fri entré). I entrén ingår trav‐
program uthämtas i entrén på Umåker. Biljetter går endast
att köpa via tickster.com. Endast förköp.

Barnlandet öppnar 14.00
Restaurang- och VIP-tält
på publikplatserna

Svensk Travsports Årskort 2022 gäller. Inga övriga kort
gäller och inga fribiljetter delas ut.
Allt spel sker digitalt. Spel via mobiltelefon eller andra
enheter. Nya besökare kan i förväg ladda hem ATG-appen
och skapa ett konto där. Se annonser i denna tidning.
Spelvärdar på plats hjälper dig.

Entré 100 kr, endast via tickster.com
Allt spel sker digitalt

Fredagen 13 maj
Första start kl. 18.20 – fri entré
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Välkommen hela familjen till Umåker och en
trevlig vårdag i festen och hästens tecken
med V75-trav och aktiviteter.

Damklubbens kväll med Damklubbens Stora
Fyraåringspris och Umåkers Treåringselit.
Efterfest på Gotthards! Efter travet på fredagen fortsätter
Damklubbens kväll på Gotthards Krog Torget med Dj och
barer fram till kl 01. Kul! Se annonsen på sidan 21.

Ta bussen
till Umåker
Vi uppmanar alla besökare som har möjlighet att ta gratisbussen
som kommer att gå från Norrlandsoperan. Vi har begränsat med
parkeringar (på grund av bygget av Västra länken) och det är
även bra för miljön om vi kan fylla bussarna.
Fredag:
Från Norrlandsoperan till Umåker: 17.00, 17.35 och 18.10.
Tillbaka till Skeppsbron 21.30 och 22.05.
Lördag:
Från Norrlandsoperan till Umåker: 12.30, 13.15, 14.00 och 14.45.
Från Umåker till Norrlandsoperan:
Första bussen går ca 15 minuter efter lopp 11.

Parkera på Engelska skolan
För att vara säker på en parkeringsplats ber vi besökare med bil
att ställa bilen på Engelska skolan på Teg (tidigare slakteriet).
Gratisbussar kommer att rulla från den parkeringen ut till
travbanan kontinuerligt från klockan 14.00. Tillbaka igen efter
tävlingarnas slut!
Svenskfransosen och förre Umåkertränaren
Anders Lindqvist trivselvärd under dubbeltravet.

www.umaker.se
för mer information
(samt på banans facebook-sida)

(Adress till Engelska skolan: Bölevägen 44)
Vi samarbetar med Göstas Buss som kör gratisbussarna!

Välkommen till Umeå och Umåker!
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Just Celebration vinner bronsdivisionen hemma på Umåker
under juldagen i fjol.
FOTO: JENNY REHNMAN

Lennartson hoppas
på hedershästen
I fjol fick de vänta till årets elfte timme.
Just Celebration ordnade Umåkers senaste V75seger på juldagen. I år hoppas Sören Lennartson få
fira i vårsolen inför en månghövdad hemmapublik.
Vid tävlingarna på Umåker under juldagen förra året kom
V75-segern. Just Celebration, körd av Ulf Ohlsson, såg till
att spräcka segernollan. Hemmatränaren Sören Lennartson
minns triumfen med stor glädje.
– Bättre sent än aldrig säger man ju. Det var skoj att
han lyckades vinna på hemmaplan. Framför allt för att vi
verkligen hade siktat på det där loppet. Han hade ju strukits
några veckor tidigare i Boden, det var mest en säkerhetsstrykning för att jag inte ville äventyra något för juldagen
men många trodde att hästen inte hade form så han blev
lite bortglömd, säger Sören som på förhand kanske hade
trott på en annan väg mot segern.

– Jag trodde det skulle vara spets och slut, men så blev
det ju inte. Men när luckan väl kom så spurtade han väldigt
bra och vann ju till slut enkelt.
Sexårige valacken Just Celebration, som tävlar i bronsdivisionen, beskriver tränaren som en hedershäst.
– Det är klart det är en som jag hoppas ska var med i V75
på Umåker lördagen 14 maj, han har ju hävdat sig bra förut.
Den är en häst som vi siktar dit med i alla fall, han räcker
bra i den klassen han befinner sig i.
Gänget backar upp
Just Celebration ägs av pseudonymen ”Äntligen Pågång
HB”. En trogen ägarskara som har flera hästar hos Sören
Lennartson med sitt stall i Brattby.
– Ett otroligt gäng som alltid backat upp mig i vått som
torrt, det känns verkligen skönt att ha sådana hästägare.
De har satsat på mig och alltid stått vid min sida. Det är ett

gäng på ett tiotal personer som har totalt fyra hästar hos
mig. Ett riktigt stabilt gäng.
Lennartson har för närvarande 14 hästar i stallet och har
tränat fram flera riktigt fina travare genom åren. Foreign
Currency, Fine Romance och Oaks-finalisterna Somersault
Sally och Carmen Sund är några. Men hästen som man
mest förknippar med tränaren är onekligen Vincennes. Hon
vann både Oaks och Breeders’ Crown som treåring och är
numera fölsto i Italien.
Ryms det nya stjärnor innanför stalldörrarna?
– Jag brukar säga att jag har i alla fall ingen Vincennes för
dagen… Det är det man går och drömmer om, att få en
sådan i träning igen. Men jag har en treårig märr som heter
Supply Duct som gör debut snart och inte är så tokig. Sedan har vi ett litet kallblodssto som heter Belina R.F. som
vi matchat för att kanske vara med i Kriteriestoet.
När det nu vankas V75 på hemmaplan är Sören givetvis
taggad att vara med.
– Så är det ju, man siktar mot det. Det här är en festlig
helg som man gärna vill delta i. Om allt går som vi tänkt
oss kan vi kanske få med Twins Lily också, i lägsta klassen.
Det är inte så lätt att vaska fram V75-hästar.
I år, till skillnad från de två senaste åren med pandemin,
kan Umåker se fram emot mycket publik runt banan.
– Det här är ju en publiksport. Nu hoppas vi det blir fint
väder och mycket folk. Det är ju också två veckor före Elitloppet, så det ligger perfekt i tiden om man lyckas kvala in
till finalen, säger Sören som ordnade Umåkers enda V75seger i fjol.
DANIEL OLSSON
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Travintresserade
mjölkbonden
en riktig kändis
Kuskarna på Umåker får ursäkta.
Sedan 2014 har bonden Ulf Johansson tagit över
som byn Röbäcks meste kändis med sin plats på
Norrmejeriers mjölkpaket.
– Helgen med V75 försöker jag gå på varje år, säger
den travintresserade mjölkbonden.
Ulf Johanssons marker ligger endast fyra kilometer från
Umeå centrum och närheten till travbanan är påtaglig i byn
där marken brukats sedan 1500-talet.
När Johansson sitter i sin traktor kan han höra ljuden
från provlopp och tävlingsdagar på travbanan som ligger på
byns mark.
Förutom en motionsslinga på cirka en mil, två rakbanor,
en träningsbacke på 600 meter och en sandbana kan man
köra på åkervägarna mellan lägdorna och ladorna.
- Hästarna tar sig till och från travbanan på småvägarna
men när det ska köras snabbare håller man sig på slingorna
i skogen, och det är bättre. Traktorer och hästar går inte
alltid så bra ihop, säger mjölkbonden som utöver kornas
sommarbeten och hölägdorna, har sin kornodling i Röbäck.
Runt millenniumskiftet när Per Elofsson var som mest i
farten med sina VM-guld gjordes flera inslag om skidåkaren
som tränade i samma skogar som travhästarna från Umåker,
Framgångsrike amatören Thule Jonsson har prytt omslaget till Travronden med hästen Donator tillsammans med
världsmästaren.
Thule Jonsson fyllde nyligen 80 och har fortsatt att
plocka fram vinnare i travets elitserie.
– Thule är granne med oss bara ett stenkast från vårt hus.
Det fanns en tid då jag inte bommade en travdag på Umåker. På 30 år! Men sedan kom barnen och det blev mycket
hemma med korna. Det passar inte ens att se trav på tv på
lördagarna eftersom vi sköter mjölkningen vid den tiden.
Men Elitloppet brukar jag se på och så försöker jag alltid
försöka hinna med att vara på plats på Umåker under V75,
säger Röbäcksbonden.
Bonde med travbakgrund
Johansson från Röbäck är en av Norrmejeriers mjölkbönder som kom på mjölkpaketen 2014 och porträttet har spridits i hundratusental i landets fyra nordligaste län.
En mjölkkändis med travbakgrund.
– Min pappa Axel var ledamot i Umåkers travstyrelse och
hade hästar ihop med min farbror Henning för länge sedan,
syrran Maria ägde bland annat en häst som hette Bellano.

Omslagspojke på mjölkpaketen, Ulf Johansson
från Röbäck.
FOTO: MIKAEL WIKNER

I dag är det mest via Thule Jonsson jag håller kontakten
med travet, säger Ulf Johansson.
Bondevarning via sms
Träningsbacken mellan Klabböle och stallbacken ligger på
Johanssons marker.
Umåkers banmästare Mats Bucht berättar:
– Samarbetet med markägarna fungerar mycket bra.

ANNONS

Ulf Johanssons kor
betar på Röbäcksslätten.
FOTO: ALEXANDRO KRÖGER

Johansson exempelvis behöver bara höra av sig när han vill
bruka sin mark. Sådana gånger går vi ut via en sms-tjänst
och berättar att hänsyn gäller. Sportchefen Håkan Persson
skriver samma information på banans hemsida och facebook så att markägarna ska kunna samsas med hästfolket,
berättar Mats Bucht.
MIKAEL WIKNER
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Middag före

showen
på

Idun

ANNONS

Vill du göra
oss sälskap
i sommar?
Välkommen
den 4 juni!

Gör din upplevelse ännu större, förena mat och
kultur i samband med föreställningen på Idun.
Boka en föreställningsmeny i restaurang Freja.
Bokning och mera information hittar du på våran
hemsidan: umeafolketshus.se/freja

EN LEVANDE
LANDSBYGD
FÖR UMEÅS BÄSTA

En kontakt till alla
era trycksaker

wprint.se
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Varmt välkommen på en matbit!
Mat, människor och hästar. Ungefär så
har det varit i livet för oss!
Vi är systrarna Mona Hamberg och
Susanne Hamberg och sedan en tid till‐
baka är vi restauratörer på Umåker.
Vi lagar maten till Travrestaurangen och
ser till så att travbesökarna blir mätta och
belåtna. På stallbacken ligger Restaurang
Travaren där vi serverar hemlagad mat
varje tävlingsdag (och även vissa varda‐
gar) tillsammans med vår personal.
ABCD Service AB är firmanamnet. Vi har
jobbat i restaurangsektorn hela vårat
arbetsliv. Så många års samlad rutin
finnes!

Huvudverksamheten håller till på Interna‐
tionella Engelska skolan i Umeå, där skol‐
måltider serveras. 540 luncher till elever
från årskurs 2 till 9. Vi ser även till att fri‐
tids får i sig något gott i magen till deras
120 barn.

Hästarna då? Jo, vi bedriver barn- och
ungdomsverksamhet på ideell basis inom
ridsport för Stöcke ponnyförening. Med
knatteridning till ridskola och även täv‐
lingsverksamhet från låg nivå till SM-eki‐
page både på ponny och stor häst.

Helgen 13-14 maj: Tyvärr (eller glädjande
nog!) är Travrestaurangen fullbokad på
lördagen sedan veckor tillbaka. Fredagen
finns det fortfarande gott om plats.

Hoppas att vi ses!
Mona Hamberg och Susanne Hamberg
Vår e-post: abc_service1@hotmail.com

Välkommen till alla tävlingsdagar i
sommar, höst och vinter.
Restaurangtälten på publikplats är det
andra som sköter den här publikspäck‐
ade helgen. Förutom stora restaurangen
finns vi i Bistron med mat och fika samt i
barn- och familjelandet (gamla totothal‐
len) där vi säljer snabbmat, popcorn,
glass och våfflor.

248x178 mm

HJÄLP
BARNEN
I UKRAINA

Bygg ditt drömsläp
SWISHA 90 200 17
– www.umeslap.se
© UNICEF / Doychinov / AFP

Märk din gåva med ”UKRAINA”.

Bygg ditt
ditt drömsläp
drömsläp
Bygg
www.umeslap.se
–– www.umeslap.se

Ume Light-1. Från 555 500 kr + moms

Bygg
drömsläp
Bygg
dindittdrömtransport
www.umeslap.se
–– www.umeslap.se
Umesläp B50. Från 154 800 kr + moms

Bygg ditt drömsläp
– www.umeslap.se

Umesläp Nord: Bygdsiljum 0914-202 66,
Östersund 070-544 29 40, Sundsvall 070-645 50 66.

Ny hemsida!

Umesläp Mitt: Borlänge, Stockholm 070-256 11 25.

Umesläp Öst-Syd: Norsholm, Veberöd 070-994 29 42.
Umesläp
Ume
Light-1.Från
Från555
555
500
moms
Umesläp Väst:
Umesläp
Väst: Karlstad,
Göteborg
076-808
08
93,krkr++moms
Ume
Light-1.
500
Falkenberg 070-841 13 48
Ume Light-1. Från 555 500 kr + moms

VI TÄCKER OCH SKYDDAR DIG
HYR DITT PARTYTÄLT HOS OSS

Lärlingsgatan 3 · 904 22 Umeå
090-14 25 60 · www.renthall.se
Umesläp B50. Från 154 800 kr + moms

Umesläp Nord: Bygdsiljum 0914-202 66,

Från154
158
000krkr
kr+++moms
moms
Umesläp
B50.
154800
800
moms
Ume Light-1. FrånÖstersund
555 500 kr070-544
+ moms29 40, Sundsvall 070-645
50B50.
66. Från
Umesläp
Umesläp Mitt: Borlänge,
Stockholm
070-256
11 25.
Umesläp
Nord:
Bygdsiljum

0914-20266,
66,
Umesläp Nord: Bygdsiljum 0914-202
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Efterfest på Gotthards!
Efter travet på fredagskvällen 13 maj fortsätter Damklubbens kväll på Gotthards
Krog Torget med Dj och barer fram till kl 01.00. Mat serveras till kl 23.30.
Ingång via Stora Hotellet. Fri entré.
Välkomna. Det blir kul!
Boka gärna bord på 090-690 33 00 men så klart går det bra att komma spontant.

Nya BMW i4

The Ultimate Electric Driving Machine

Helt nya BMW i4
är äntligen här!
Leasing: 5.557 kr + moms/månad*
Förmånsvärde från 2754 kr *
*15% första förhöjd hyra. 50% restvärde
** Netto vid 50% marginalskatt.

Utrustning bl a: Sportläderratt, Stöldlarm med fjärrkontroll, 17” Lättmetallfälg V-eker 851, Automatiskt avbländbar inner- och ytterspegel, elektriskt infällbara, Förvaringspaket, Instrument panel i Sensatec, Interiörlist Svart
högglans, Akustisk varning för fotgängare, Klimatautomatik,
Farthållare med bromsfunktion, ConnectedDrive Services,
Connected Package Professional, BMW Live Cockpit Plus,
Parking Assistant m.m

Varmt välkomna in att provköra
BMWs allra senaste tillskott.

DEN ÄR HÄR NU.
PROVKÖR DEN HOS OSS!

Illervägen 5, Umeå | 090-70 28 00 | www.lindholmsbil.se
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”Penntrollet”
i hetluften
på Solvalla
Kan man se ut som ett gulligt penntroll och samtidigt
tillhöra eliten?
Umåkers bästa travare From The Mine går mot en
start i Sweden Cup – ”Lilla Elitloppet” – i slutet av maj.
Drömmen har blivit verklighet för Catarina Norqvist.
– Nu hoppas vi få visa vilken ruskig häst som finns
i den här lilla kroppen.
Tioårige brunskimmeln From The Mine tränas av Catarina
Norqvist i byn Ström strax söder om Umeå. En häst som
har utseendet både med och emot sig.
Hästen är liten och effektiv. En startblixt. En gummiboll.
Få travare rör sig så ledigt i höga hastigheter som From
The Mine och i kombination med den stora pannluggen
och färgen har hästen blivit en attraktion.
From The Mine började gå som en raket genom klasserna i svenska travligan hösten 2019 med segrar i bronsdivisionen och där på följande final, dubbla finalvinster i silver och en seger i högsta klassen gulddivisionen. Senhösten
2020 kom oturen.
Nära att drunkna
Ägarfamiljen Moliis som även fött upp stjärnan har förstås
varit oroliga. Nu har tioåringen hittat formen igen och
tränare Norqvists lever sin dröm.
– Vi är inbjudna till Sweden Cup sista helgen i maj. När
Solvallas sportchef Anders Malmrot ringde fanns det som
inga gränser på lyckan. Jag är ödmjuk och glad. Samtidigt
är hästen så värd det här. Om allt bara klaffar nu veckorna
fram tror att han kan vinna Sweden Cup. Det ryms en så

mycket bättre häst än folk tror i den där lilla kroppen, säger
Catarina Norqvist.
From The Mine fick kolik och ströks från Silverhästen på
Solvalla i slutet av 2020. I somras vattentränades han under
sadel i havet då han blev rädd för något och reagerade med
att dra ut på djupt vatten. Lungorna tog stryk och hästen
har medicinerats.
– Det är ovanligt med drunkningstillbud och det fanns
lite kunskap om det. Vi undersökte hans lungor och hjärta
och lät honom vila. Stackarn måste ha varit skärrad, säger
Norqvist.

From The Mine-gänget. Ägarna Sven-Olof Moliis, Helena Moliis,
Matilda Moliis, tränaren Catarina Norqvist samt Anna Moliis.
FOTO: JENNY REHNMAN
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Umåkers bästa häst From The Mine tävlar i högsta eliten i Sverige men är liten på jorden och liknas ibland vid ett Penntroll.
FOTO: JENNY REHNMAN

I februari var tioåringen startklar igen och fick några lopp
på sig för att hitta formen. 14 april i Gävle var det återigen den rätte From The Mine som visade upp sig.
Från ett fjärdespår blixtrade stjärnan från Ström till
ledningen och spårade till mål på fina tiden 1.10,7
över 1640 meter auto.
– Han gjorde ett djävulskt lopp alltså. Nu när vi
fick ett wildcard till Sweden Cup behöver jag inte
bekymra mig om så mycket annat än att försöka
sätta honom i bästa form dit, där det ju är ett heat
och förhoppningsvis final som gäller. Tippar att From
The Mine kommer att vara som bäst i finalen!
Fullt fokus på Solvalla
Någon start i Guldbjörken på Umåker ser det inte ut att bli.
En sådan matchning skulle bli för tuff med Sweden Cupstarten så tätt in på menar Norqvist.
– Absolut att Guldbjörken är ett lopp jag vill vara med i
men nu är det fullt fokus på Solvalla. Men jag har andra hästar.
Jag månar väldigt mycket om min hemmabana och vill ta ut så
många hästar som möjligt under dubbeltravet men just From
The Mine får avstå.
Inte skräckinjagande
From The Mine kallas ”Penntrollet” ibland av sin tränare.
Att Umeås och kanske Västerbottens bästa häst inte är skräckinjagande har bidragit till att han inte alltid tagits på allvar av
konkurrenter och experter i tv menar tränaren.
– Det finns ingen som ser ut som honom och det är hans
nackdel också här i livet. Han är överrörlig i alla leder och
superspänstig och därmed också jättesvår att hålla fräsch. Att
han är lite småsöt har inte precis gett honom några fördelar
heller i loppen, säger Catarina Norqvist, känd för sällan kunna
hålla inne med känslorna när hennes hästar tävlar.
Efter segern i Gävle släppte allt när From The Mine efter
sju sorger var en vinnare igen.
– Alltså jag trodde att jag höll ihop mig och gav ett samlat
och lite lagom glatt intryck när jag blev intervjuad i tv. Och
så ser jag på repriserna av mig själv och hur jag håller på! Kan
någon tro att jag är så superseriös med mina hästar som jag
verkligen är, säger Norqvist skrattande..
MIKAEL WIKNER

TÄVLINGSDAGAR 2022
Återstående från och med juni

JUNI
Söndag 19 juni

Ponnytrav, första start 12.00

Tisdag 21 juni

Breddtrav, första start 18.00

AUGUSTI

Lördag 29 oktober

Breddtrav, första start 11.00

NOVEMBER

Fredag 4 november

Lördag 6 augusti

Med V65®, första start 18.30

Fredag 12 augusti

Med V64®, första start 18.20
Norrlands Elitserie, kallblodsfinaler

Med V64®, första start 18.20

Lördag 5 november

Ponnytrav, första start 12.00

Hot´n Cold, Norrländska Elitstoet, Golf i hästväg

Fredag 18 november

Med V64®, första start 18.20

Fredag 25 november

Lunchtrav, första start 12.20

Lördag 20 augusti

Med V65®, första start 18.30

Söndag 21 augusti

Ponnytrav, regionfinal, första start 12.00

SEPTEMBER
Fredag 16 september

Med V64®, första start 18.20

Tisdag 27 september

Första start 18.05

Tisdag 6 december

Lunchtrav, första start 12.20

Onsdag 14 december

Lunchtrav, första start 12.20

Juldagen 25 december
Winter Trot Classic med V75®

OKTOBER
Fredag 7 oktober

DECEMBER

Med V64®, första start 18.30

Fredag 21 oktober
Med V64®, första start 18.20
Umåkermästaren

Stor tävlingsdag med första start 14.45

Välkommen till Umåker!
Boka bord på Travrestaurangen, 073-209 48 50 (helst via SMS).
(Till juldagens V75 bokas bord endast via Tickster.)
Reservation för eventuella förändringar med starttider.
Aktuell information finns alltid på www.umaker.se
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Umeå fyller 400 år
Den 22 juni 2022 fyller Umeå 400 år som
stad. Det var den här dagen 1622 som Umeå
fick sina stadsrättigheter.
Jubileumsdagen 22 juni

Den officiella jubileumsdagen är 22 juni, en familjefest för
små och stora. Då firar vi tillsammans med alla Umebor, nya
som gamla, besökare och hemvändare. Alla är välkomna!

Umeå Live 400 år 13–14 juli

När Umeå Live 400 år tar över Skeppsbron och Rådhustorget
under två dagar i juli är det en line-up med kända och efterlängtade artister.
Onsdag 13 juli presenterar Umeå Live 400 år Lisa Miskovsky
med band samt Sahara Hotnights. Kvällen därpå, torsdag
14 juli, står Fricky, Cleo och Broder John på Skeppsbrons
scen. Dagarna är därtill fyllda med massor aktiviteter på Rådhustorget. Hela Umeå Live 400 år är gratis.
Välkommen att fira med oss! Läs mer på www.umea400.se.

Svanenmärkt trycksak, 3041 0036
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Frågor om innehållet i denna annonsbilaga besvaras på info@umaker.travsport.se Telefon växel: 090-100 750

