Vi får
mycket
beröm!

HÖGSPÄNNING får på sig ett stängt huvudlag med
skygglappar. Dessutom får han bomull i öronen.

DAPHNE GOJ tömkörs för första gången, medan Camilla
leder henne framåt och Ann-Sofi håller i tömmarna.

Hinnferritiidnte
med
Namn: Camilla Hjalmarsson.
Född: 1966.
Familj: sambo Björn Jansson,

hovslagare, döttrarna Olivia, 10,
och Elvira, 2.
Bor: i Djupvik på Tjörn, uppvuxen i Säter.
Yrke: unghästtränare.
Intresse: ”Det är något man
inte hinner med”.
Drömmer om: att få fram en
riktigt bra travhäst.

”Ibland längtar man efter
ett nio-till-fem-jobb”
STARTHJÄLP. Camilla Hjalmarsson
hjälper unga travhästar till en
karriär på travbanorna.

En start i lera
Camilla Hjalmarsson på Tjörn ger unga travhästar
deras första bild av den kommande karriären. Med
29 långbenta ungdomar i träning handlar vårvintern om tålamod, planering och en hel del lera.

LERAN i hagarna är hopplös
efter en mild vinter.

TRÄNINGSRUNDA. Det är Högspänning i täten med Camilla Hjalmarsson i sulkyn. Hon sparras
av Stefan Lönn till vänster med Varadero Grass och Annica Johansson bakom med Glimmers Pro.

TEXT OCH FOTO BERIT STRIDH

I

stallet väntar Högspänning och Varadero
Grass på dagens snabbjobb, medan Camilla Hjalmarsson och hennes medhjälpare,
proffstränaren Stefan Lönn packar bilen. Vid
stallanläggningen ﬁnns en bana för de dagliga konditionspassen, men när hästarna ska
arbeta fortare och ﬂera stycken tillsammans,
är det travbanan i Wallhamn som gäller.
Camillas syster Ann-Soﬁ är en viktig
kugge i maskineriet. Hon är i full gång med
mockning för alla hästar som stått inne på
natten. Tjocka halmbäddar är tungmockade,
men ack så vackra när de är nygjorda. Dessutom ger halmen unghästarna en värdefull
och lugnande sysselsättning under långa
nattimmar.
Camilla har satt på kaffet och dagen till
ära köpt wienerbröd, men Stefan Lönn, som
ﬂyttat hem efter 20 år i Italien, kämpar med
vikten efter alla goda ostar och viner därnere
och avstår ståndaktigt.
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EFTER KAFFET LASTAS HÖGSPÄNNING och

Varadero Grass in i transporten för en tur till
Wallhamn. Högspänning har styrketränats i
en så kallad tryckvagn i två månader efter en
griffelbensfraktur,
– Jag hoppas att han ska kunna köras fort
utan problem,
säger Camilla
Hjalmarsson
Ägaren Bengt
Hultman har kommit från Göteborg
för att följa det första snabbjobbet efter skadan. Det ligger lite nervositet i luften, ända
tills han ser hur fräscht Högspänning tar sig
an uppgiften att gå på i det ökade tempot.
– Planen är att han ska vara i trim till
sommaren för ett kvallopp, troligen på Åby,
förklarar Bengt Hultman som äger en elﬁrma,
därav hästnamnet.
På grund av skadan missade Högspänning

sitt så kallade premielöp som tvååring.
Premielöpen är de lopp där de tvååriga
hästarna får visa upp sig inför publik och
bevisa att de kan springa inom en viss idealtid och uppföra sig på banan. Ett lyckat
premielöp ger hästägarna 20 000 kronor i
bonus från travsportförbundet STC, och
kan sägas vara slutmålet för en unghästtränare som Camilla
Hjalmarsson.
Hon får hästarna i träning när de är ett
år.
– Vi kör in dem i maj, som ettåringar. Då
är de inte så stöddiga, utan lätta att hantera.
Därefter släpps de på sommarbete och tas
hem igen i september, säger Camilla.
Under hästarnas andra sommar händer det
mycket. De växer till sig, och mognar både
psykiskt och fysiskt.

”Ettåringar är inte
särskilt stöddiga”

– I SEPTEMBER BÖRJAR VI grundträningen, för

att bygga upp styrka och utveckla hjärta och
lungor. Vi kör dem varannan dag och ökar på
träningen och farten för att bygga kondition,
förklarar Stefan Lönn.
En vanlig dag i stallet börjar redan klockan
sex på morgonen. Då ger Camillas svärfar
Kent Jansson alla hästarna mat. Det uppskattas mycket av Camilla som har två små barn
att få i ordning på morgonen.
Vid halvåttatiden kommer Camilla, Stefan
och Ann-Soﬁ till stallet.
– Då släpper vi ut de hästar som inte ska
köras, säger Camilla Hjalmarsson.
Efter lite kaffe i det kombinerade ﬁkarummet/sadelkammaren börjar Camilla och Stefan köra hästarna, medan Ann-Soﬁ är deras
förlängda arm i stallet. Hon selar på, mockar
och duschar hästarna efteråt.
Hästarna ska ha mat tre gånger om dagen.
De yngsta som går i lösdrift bakom stallet

äter tre till fyra kilo kraftfoder per dag och
har fri tillgång till hö. Tvååringarna i stallet
får ytterligare ett kilo kraftfoder och tio till
tolv kilo hösilage.
Totalt har Camilla Hjalmarsson 29 hästar
i träning. De kommer från lite olika håll. En
tränare i Årjäng skickar alla sina unghästar
till henne och en norsk hästägare ﬁnns bland
stamkunderna.
– Det är roligt när vi kommer till Årjäng
och tävlar. Folk kommer fram och berömmer
oss för jobbet vi gjort med unghästarna, säger
Camilla och Stefan.
Arbetsdagen fortsätter med hämtning av
halm och ensilage, och alla hästar ska tas
in och ses om för att inga småsår ska undgå
upptäckt. Vissa ska ha massage och alla ska
kvällsfodras.
– Ibland längtar man efter ett nio-tillfem-jobb, med fem veckors semester, säger
Camilla, men pekar samtidigt på ett urklipp

på ﬁkarummets dörr.
Urklippet handlar om Staro Alive som
kom tvåa i kriteriet 2006.
– Den är inkörd och grundtränad här, och
ger ﬁn reklam för oss, konstaterar hon nöjd.



LERIG. Proffstränaren Stefan Lönn
efter en dag på jobbet.
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