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i är ganska precis halvvägs genom
Visbytravets jubileumsår. Som
70-åring är det helt naturligt att
känna av vissa krämpor och just
nu är känslan att vi lider av en
sund växtvärk.
Att fylla jämnt kan, om man
själv önskar, innebära en härlig tid att fira vilket
vi på Visbytravet valt att anamma. Året har, och
kommer att fyllas med aktiviteter där vi ska minnas
men också så nya frön för en spännande fortsättning.
Mycket har hänt på Skrubbsfältet sedan starten
1948 och för min egen del var det såklart något
alldeles extra när jag som spänd tonåring lyckades
smita genom grinden nere vid siken för att sedan
uppleva sporten som staketkusk. Jag blir fortfarande lika glad när jag hör spekulationerna kring att
någon körsven borde gjort, si, endera så eller om
det bara varit några meter till innan mållinjen dök
upp.
Min hjälte då, när jag plankade in, hette Ränn.
Han vann det mesta och blev allt som oftast framlotsad av Ronny Widerström. Att definiera vad han
egentligen hade är förmodligen svårt. Hans yttre
vittnade inte enbart om klass. Men den där blicken
fanns där och han vek sig aldrig. 24 segrar blev det i
en fantastisk karriär för Hans Karlssons adept, som
i dag enbart får lov att minnas sina glansdagar framför träläktaren från sin plats bland stjärnorna.
VI SOM TILLSAMMANS ska uppleva Visby Travfest
2018 lär ställa in oss på att nya drömmar kommer
att födas. Förhoppningsvis får ett hemmaekipage
något av ett genombrott och det är gott om välmeriterade gäster. Vi får chansen att vara med och dela
de där fantastiska ögonblicken när någons häst vin-

ner. När stoltheten är påtaglig och skötaren strålar
ikapp med solen på väg mot vinnarcirkeln.
Just stoltheten kring Travsporten är något vi
bör ta fasta på. Sporten är lika unik som hästens
betydelse för oss människor. Att vi bor i ett län som
av tradition varit, och är, mest hästtätt per capita
vittnar om en stark lokal förankring.
SOMMAREN 2018 SATSAR vi på att utöka den
ytterligare och aldrig tidigare har det varit enklare
att komma i kontakt med eller prova på travsport
oavsett ålder. Vi kommer att ta hästen till folket och
öppna upp våra dörrar för dig!
När det nu är dags att välkomna dig till årets
Travfest på Visbytravet har jag en härlig känsla i
kroppen. Om vi vill vara till för alla bör vi agera utifrån just det vilket lett till ett spännande
avstamp under detta så fina jubileumsår. Cirkus
Brazil Jack kommer att finnas på publikplats och
det känns fantastiskt bra att kunna bjuda alla barn
på Gotland på ett sommarminne från Visbytravet.
Aldrig tidigare har en travbana kombinerat en
cirkusföreställning med huvudtävlingarna och ett
riksspel modell större. Det skulle kunna göra den
mest luttrade lite nervös.
Men om man fyller jämnt och får en chans att
tillsammans med banans partners bjuda på en
travfest som förmodligen aldrig kommer igen blir
det precis som när du fått rätt kort på hand: Det
känns lite läskigt, det pirrar en del, och du väljer att
ställa all-in!
Det är en ära för mig att
välkomna just dig till Visby
travet!
SIMON RÖCKLINGER
(med sonen Loke)
SPORTCHEF VISBYTRAVET

DIN GUIDE
TILL VISBY TRAVFEST!

ONSDAG 11 JULI 2018

HITTA HIT

SPELA

Travbanan ligger cirka två kilometer öster om centrala Visby längs
väg 143 mot Roma.
Publikentrén är belägen cirka
500 meter efter Ica Maxi, strax
efter hästhagarna på höger sida.
Stallbacksentrén ligger cirka
100 meter efter Ica Maxi.
Observera att det krävs speciella entrébiljetter för att komma
in på travbanan via stallbacks
entrén.

Det finns två olika sätt att spela
på hästarna i loppen. Antingen
elektroniskt via atg-konto på din
mobiltelefon, surfplatta, dator eller
med kontanter via bemannade
totoluckor.
Det kommer finnas många
öppna totoluckor utspridda över
området. Kontantuttag kan göras
i totoluckan längst till vänster under restaurangen. Andelssystem
kan köpas i alla totoluckor.

PARKERA
Man kan kostnadsfritt parkera utanför
publikentrén eller
ta med bilen in på
Visbytravets drivein-parkering mot
en avgift. Utanför
stallbacksentrén
finns en kostnadsfri
hästägarparkering.

PRISER
Entrébiljett:
120 kr (100 kr
 vid förköp via www.visbytravet.se)
Drive in: 
50 kr
Program: 
40 kr
Barn under 18 år:
Fri entré
I övrigt ger endast hästägarkort
från Visbytravet fri entré denna
tävlingsdag.

HÅLLTIDER

ONSDAG 11 JULI 2018
Hålltider för programmet under
Visby travfest:
NÄR?
16.30
17.00

VAD?
Entrén öppnar
Eventområdet öppnar
Ponnyridning, lek
plats och spelskola
17.30
Restaurangen öppnar
17.50
Invigningstal
ca18.10 Lopp 1
ca 18.50 Russ-SM
ca19.20 V86-1
ca 19.45 Föreställning Cirkus
Brazil Jack startar
ca 21.45 Gotlandslöpningen

BILJETTER
Vi rekommenderar att man
köper entrébiljett i förväg,
via www.visbytravet.se.
Förutom ett rabatterat
pris så kan man gå in via
en egen kassa och därmed slippa stå i kö.
Betalning på plats kan
göras med kontanter, kort
eller swish.

HÄNT
OCH HÖRT
PÅ EN
TRAVBANA
:
Två män står
i väntan på G vid staketet
otl
Ett begravn andslöpningen.
ingståg pas
serar
och den ene
tar av si
Den andre fr g kepsen.
ågar:
”Kände du d
en avlidna?”
Svaret:
”Ja, vi var i al
la fa
gifta i 30 år.” ll

FÖR BARNEN

MAT& DRYCK

EFTERFEST

Årets nyhet är att Cirkus Brazil
Jacks cirkustält kommer finnas
på publikområdet strax innanför
publikentrén. De kommer bjuda
på sin spektakulära cirkusshow
med start klockan 19.45 och detta
arrangemang kostar inget extra.
För övrigt erbjuder vårt aktivitets
område på gräsmattan i början av
upploppet flera roliga aktiviteter
för barnen.
Det finns en lekplats samt möjlighet att träffa ponnyhästar och
andra smådjur. Det kommer även
att erbjudas ponnykörning och
ponnyridning.

Det finns ett varierat utbud av mat
och dryck under Visby Travfest.
Huvudrestaurangen är fullbokad
men flera food trucks kommer
vara placerade vid eventtältet
där det finns sittplatser för våra
matgäster.
I restaurangbyggnadens
bottenvåning finns ett gatukök
som serverar bland annat
hamburgare och korv.
Russkiosken säljer korv
med bröd och diverse kioskvaror.
Därtill finns flera barer som
serverar dryck.

Visbytravet har abonnerat schlager
baren på nattklubben Munk
källaren vid Stora torget i Visby.
Biljetterna till efterfesten kostar
195 kronor och inkluderar entré
samt 2 öl/vin. Biljetterna kan köpas
via www.visbytravet.
se eller på Visby
travets sportkontor. Under
tävlingskvällen
säljs efterfestbiljetterna i
strandbaren
under restaurangverandan.

Resan till kärleken
blev också en resa
till hästarna

E

n tidig morgon i Skogsholm. Amatör-

komma hem skulle leda till en för honom ny p
 assion i

”tjejerna”, som han uttrycker det.

hästarna. Liza var ridtjej och låg på för att introducera

Tjejerna är systrarna Kyrkebys Rut

sin hobby för Stefan den där sommaren.

och Kyrkebys Bojan. De sover utomhus, tjejerna, och spenderar merpar-

ten av sin tid i den väl tilltagna gräshagen. Trots att

och om att finna en passion.

med sin kommande fru men också ett liv med hästar.
– Jag skulle till Los Angeles men det var skittungt.

jag följa med till KG Palmgren som skulle visa en
shettis-hingst. Hon frågade om han inte hade någon

ett lugn över platsen där i utkanten av östra Visby.

häst att låna ut och det hade han.

– Vi kom hem från en resa till Thailand. Då hade

Torped Scott blev hans läromästare och material

hästarna fått gå utomhus dygnet runt och de var så

lånades initialt från svärmor som en gång varit

fina i kroppen. De är inomhus i december men inte

aktiv.

annars. Jag vågar nästan inte säga det men senast

– Jag hade bara spelat på hästar tidigare men

jag var vid veterinären var när Rut var tre år, idag är

mina morbröder hade ägt hästar och tränat trav

hon sex, berättar Stefan om upplägget.

hästar. Nu fick jag sitta där själv och köra runt lite

drömmar om stora lopp och filosofier. Det var
liksom aldrig utstakat att Stefan skulle ägna merparten av sin vakna tid åt stamböcker och tävlings-

på vägarna i Hangvar, minns Stefan engagerat.
– Det var ju skithäftigt att känna de där krafterna
alla pratar om.
Behov av material tog honom sedan till kusinerna
i Roma. De hade tillverkat vagnar och Stefan var på

matchning.

jakt efter utrustning. Men besöket kom att innebära

Möt Stefan Adman, 50, som valde att åka hem till Liza
den där dagen 2001. Där och då började hans resa tillsammans

– Hon tog med mig på en turridning på Ihre Gård
och jag minns att hästen var jättestor. Sen fick

vinden viner friskt den där morgonen utbreder sig

Vi kommer tillbaka dit, till träningsupplägg,

En berättelse om livet, om vägskälen, om att vara kär

Han visste inte då att det där samtalet om att

tränaren Stefan Adman pysslar om

MÅNGA VÄGSKÄL

Golfbag och dator var packat 2001. Stefan hade

betydligt mer än långvagn för träning.
– Jag fick erbjudande om att köpa två fölmärrar

signat ett spännande jobb i Los Angeles och tog

som annars skulle gå till slakt. Jag visste ingenting

båten mot Nynäshamn. Under sommaren hade han

om stammar men bestämde mig för att köpa dem.

träffat Liza och blivit förälskad. En spännande resa

Helt plötsligt stod vi där med tre hästar. Allt är egent-

väntade, likaså ett tufft vägskäl.

ligen av händelser, säger han med finurligt skratt.

– Jag hade grubblat på båten över och det kändes

Jag var ju kär och det kändes mest rätt att åka hem.

skittungt. När jag var på Drottninggatan hade Liza

Jag förstår idag att det var rätt val, berättar Stefan Adman.

åkt hem till min syster och de ringde och sa att du

Med två fölston spenderades en hel vinter med att

måste komma hem. Så jag vände hem till Gotland

besöka stuterier och leta lämpliga hingstar. I kom-

igen, berättar Stefan och fortsätter:

bination skulle material läsas för att hitta den där

– Man ställs inför många vägskäl och det kändes
TEXT SIMON RÖCKLINGER FOTO MALIN VINBLAD

mest rätt att åka hem. Jag förstår idag att jag valde
helt rätt.

HOPPET TÄNDES

perfekta matchningen.
– Super Gill var het då och man visste att man skulle
ha 3+3 med Speedy Crown eller 2+4 var okej också.

”

En av ägarna sa: Vad är det
där för ett litet russ? Och sen
stod vi där på Solvalla. Man blir
rörd när man tänker på det.
STEFAN ADMAN om framgångarna med Kyrkebys Bojan.

2003 bestämde sig paret för att rota sig på ön och

”Plåt-Sven” Andersson var en föregångare

Det blev ytterligare en start på Solvalla innan

Att förvänta sig en seger under Elitloppshelgen på

och Stefan övertygade Torbjörn Jansson om att

Solvalla var dock att ta i.

ge körlöfte kring sin häst. Med startspår åtta

Sjöström på Bojan i den sista kurvan och det var som

i balansen.

att övriga stod fullkomligt stilla. Bojan spurtade frene-

– Min numera bortgångne morbror Allan var

tiskt och den tillresta ägarkretsen trodde nog inte sina

ett viktigt bollplank i matchning och balansering

ögon när det stod klart att det skulle bära hela vägen.

precis som hovslagaren Thomas Persén, säger
Stefan och fortsätter:
– När jag och Liza tittade på konkurrenterna

som har stöttat hela tiden är helt fantastiskt, säger
Stefan och styr åter blicken mot det där fönstret.

att om han vetat att det skulle bli spår åtta hade han
aldrig kommit. Men vi var med.
Starten gick och det blev 3-par utvändigt för
Selma. Över upploppet flög hon fram och plockade

som stallets hästar fått bära sedan dess.

jämförelser med andra, för ett koncept med just

framtid. Segern var ett faktum.

att träna utan den, idag är den mer ett bra verktyg i

Vi satt där ute i gräset och fick vara med när Selma

konceptet.

(Kyrkebys Selma e Tony Oaks u Crown Girl) föddes.

der en Elitloppshelg. Att få uppleva det med alla ägare

fina och vår var lite långhårig. Torbjörn kom och sa

bland annat ned Stargirl som spåddes en lysande

flax att vi fick vara med när det var dags en morgon.

– Jag var så nära att vinna på Solvalla i Oaks
revanschen för 12 år sedan och att nu få göra det un-

kände vi att vi nästan inte kunde starta. De var så

med pulsmätare och Stefan fastnade, efter långa
pulsmätare. Ett tag kände han att det inte skulle gå

Från sin köposition manade körsvennen Claes

bakom bilen kändes det tungt och Selma lättades

fann sin plats vid Kyrkebys i Hangvar. Ett namn

I maj sprang vi som galningar och vi hade sån

fyraåringssäsongen utvecklats till något lite extra.

genombrottet kom. Breeders Crown på Kalmar

– Hon hade 10 000 kronor på kontot och alla
andra såg ut som stjärnor men det gick.
Selmas stora mål var Oaks men hon slutade fyra i
uttagningarna. I revanschen blev det ett silver bara

– Jag kommer ihåg att en av ägarna sa: Vad är det
där för ett litet russ? Och sen stod vi där på Solvalla
med den inramningen. Alla var med och man blir
rörd när man tänker på det.
CIRKELN SKA SLUTAS

Hon är obesegrad i år Kyrkebys Bojan och drömmen lever om att kunna uppfylla det Kyrkebys
Selma aldrig fick chansen till. Stochampionatet på
Axevalla i juli.

en hårsmån från den där efterlängtade Solvalla-

fick vara med och jag tror det gjorde att vi kunde

BABYRACE PÅ SKRUBBS

Som tvååring väntade babyrace på tävlingsbanan

segern som han drömt om sedan dess. Kyrkebys

det var Selmas stora mål och jag hoppas i alla fall att

bonda extra bra med henne.

där proffstränarna varje vecka förberedde och utbil-

Selma drabbades av tarmvred och hennes liv gick

vi kan göra bra ifrån oss i kvalet.

dade sina adepter inför kommande stordåd.

inte att rädda.

Stona brukar ju alltid lura en och gå undan men vi

När en egen uppfödning kommer till världen
tänds hoppet om något stort men det återstår

– Jag vet att det procentuellt är väldigt svårt men

Är det lite som att cirkeln sluts?
– Ja, lite så är det faktiskt. Jag och Liza lever med

– Mats-Henrik Funck frågade vad det där var
NÄRA FÖR 12 ÅR SEDAN

många moment och en hel del tid innan det där

för en jäkla röding. Jag körde alltid dubbla heat

dags att inta tävlingsovalen. Stefan behövde en häst

de där gångerna och sen valde vi att kvala som

Tolv år senare blev drömmen till verklighet och en

begränsar också familjen på ett sätt. Att få uppleva

att utvecklas och ta licens tillsammans med.

tvååring.

mer välregisserad seger är svår att hitta. Kyrkebys

målen vi satte för Selma med Bojan vore så klart

Bojan är stallets yngsta representant och har under

helt fantastiskt.

– Hassborg-bröderna har hjälpt mig mycket med

Han blickar ut över tomten och minns. Han gör

att komma in i sporten. Det är inte alltid givet och

gärna så Stefan, tittar ut genom fönstret och sen

jag tror att man behöver någon som hjälper en. Jag

uppstår de knivskarpa minnena kring vad de upp-

minns att jag köpte Primula Strul. Han var 1.67 hög

levt, han och Selma.

vid manken och mäktig att köra, berättar Stefan och
fortsätter:
– Liza sa att du kommer aldrig hem med den där
men det gjorde jag. Han lärde mig mycket.

Kvalet genomfördes på bästa vis och mot de äldre
medtävlarna borrade hon ner sig på sitt karaktäristiska vis. Men någon start som tvååring var aldrig
aktuell trots 1.21,5 som kvaltid.
Debuten kom på Solvalla i mars och det var nog

”PLÅT-SVEN” LÅG BAKOM FILOSOFIN

så att en och annan funderade kring om det var rätt.

Ett år senare skulle Selma köras in och sättas för

Att ta sig an de som förväntades vara bäst redan

vagn. Ett träningsprogram skulle utformas och det

från början. De fick Torbjörn Jansson som kusk och

var dags att bestämma sig för någon slags filosofi.

körordern var tydlig: ”Hon är hur stark som helst

– Det var första gången vi körde in en häst och

och dödens går bra”.

första gången hon var i vagn gick vi och hälsade på

– Jag var verkligen en amatör och fick låna en rik-

Lizas farmor. Jag hade inget förstånd kring att det

tig travhjälm. Torbjörn fick påminna mig om att ta av

kunde bli problem men hon var så klok Selma.

grimman innan start, man var verkligen helt grön.

hästarna, kör träningsjobben ihop och vårt intresse

Ridtjejen som
hittade rätt
i montén
Hon jobbade på ridskola och hade bestämt sig
för att göra något annat. Då lurade en travtränare upp henne
i montésadeln och nu är hon fast.
– Det är så jäkla roligt. När man kämpar tillsammans
med hästen är helt klart det bästa, säger Sofie Jonasson,
som i dagsläget ståtar med en ruskig segerprocent.
TEXT SIMON RÖCKLINGER FOTO LASSE OLOFFSON/ BELLUX

VI VILL TRÄFFA
DIG I SOMMAR!
FOTO MALIN VINBLAD
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Sommaren 2018 genomförs Visbytravet on Tour
där vi tar med oss hästen till en rad offentliga
platser. Vi blir alltid lika glada när du kommer fram
och säger hej eller provar att köra en liten sväng.
Sommaren 2018 finns också goda möjligheter
att prova på hemma hos oss.
Drop-in-verksamheten rullar hela sommaren
och är en perfekt aktivitet för dig som vill få lite
landet-känsla i Visby.
Önskar du något speciellt bara för dig, löser vi
så klart det också – vi vill göra vårt yttersta för
att vara en m
 odern och kundanpassad travskola.

illfälligheterna gjorde att hästtjejen Sofie Jonasson hittade

Hur orkade ni fortsätta?
– Man har känt hela tiden att han haft kapaci-

tillbaka. Hon kände sig klar på

tet och han kunde tappa 100 meter för att sedan

ridskolan där hon arbetat som

springa ikapp och bli fyra, resonerar Sofie.

instruktör.
OTROLIG KÄNSLA

En ridskola hon själv började
på som åttaåring.

– Jag började när jag var åtta och mamma har

nog hoppats att jag skulle tröttna sedan dess,
säger Sofie Jonasson med ett skratt innan hon
fortsätter:
– När jag hade bestämt mig för att sluta på rid-

skolan för fem, sex år sedan sökte Micke Cedergren
(proffstränare Visbytravet) personal två dagar i
veckan och jag tänkte att det kunde vara något un-

Han har utan tvekan blivit mer stabil och jämn i sina
framträdanden, Order By Fax-sonen, och den här säsongen är han 50-procentig sett till vinnarstatistiken.
– Mitt stora mål är Sommartravsmontén på
Solvalla i augusti, så vi får åka till Bergsåker för
uttagningar i juli.
En mycket lång resa för uttagningar. Hur laddar
ni upp?
– Han tappar en del vikt mellan loppen så jag

der vintern i alla fall. Han lurade upp mig i sadeln

fokuserar bara på att han ska må bra, äta ordentligt

och jag fastnade direkt för monté.

och landa mentalt, säger Sofie inspirerat.
Kan du beskriva känslan när man rider ut till ett

”MAN FÅR KLAPPA HONOM MEDHÅRS”

I dag hyr Sofie in sig i ett stall ”på” Hemse som hon

lopp man siktat mot?
– Nu är man faktiskt nervös innan och helst ska

uttrycker det. Där finns bland annat den reslige

ingen prata med mig då. Den där känslan när häs-

fuxen Enor Terdus som hon fattat lite extra tycke

ten kämpar fast den är trött och det känns som att

för.

man gör det tillsammans är otrolig.

– Micke fick in honom i träning och jag gillade
honom inte alls. En stor luns som var älgig och all-

VILL TÄVLA PÅ ”LAGOM” NIVÅ

mänt jobbig. Men när jag fick prova att rida honom

Om förberedelserna går som de ska för hästen,

blev jag fast där också.

som faktiskt är döpt efter både Rone och Sudret

Sofie och Enor Terdus har firat fina framgångar

baklänges, kan det mycket väl bli final på Solvalla

de senaste säsongerna och det är oftast allt eller

i augusti. Sofie verkar i alla fall ha hittat sin grej

inget som gäller när duon ska tävla.

inom montésporten.

– Man får helt klart klappa honom medhårs och

– Om fem år vill jag tävla på en lagom hobbynivå,

fråga honom snällt. De två första åren var jag bara

jobba med något roligt och leva livet, avslutar hon

överlycklig om vi inte blev diskvalificerade.

med ett hjärtligt skratt.

Välkommen in på

www.travskola.nu

Vi erbjuder den gotländska marknaden ett brett utbud av produkter som
Asfalt, Betong, Grus- och Bergprodukter
Betongproduktion
Vi producerar betong för just ditt ändamål, allt från små plattor till stora maskinhallar. För att
leveransen ska bli smidig har vi bilar med ränna som sträcker sig ut till 10 meter. Skulle det
inte räcka så har vi även betongpump med en mast på 42 meter och 27 meters rotpump.
Betongleveranser & order
Singa: Lars-Inge Nilsson
Telefon: 0498-287100

Asfalt, grus, jord, sand & transporter
Vi levererar till just din dörr, eller så hämtar du ditt eget material i Roma på upplaget bredvid
åkeriet. Bergkross, grus, putssand och jord finns även att tillgå i Etelhem eller Tibbles. Vi har
det som just du vill ha. Är du intresserad av asfalt på din gårdsplan eller uppfart så hjälper vi
dig gärna med detta.
Asfalt, grus, jord & transporter
Pigge: Johan Häglund
Telefon: 0498-287000

Besök oss på www.romagrus.se för mer info!

Kontakta oss!
När du behöver hjälp med:

Nyhet till byggarbetsplatser

TA-planer

Textning av
skyltar

Trafikanordningar.
Skyltar, tungt skydd mm

Flaggvakt.

Vi har även lots
bilar

Etablering.

Utsättning, tillsyn,
avetablering

Utbildning

Vi utbildar i Arbete
På Väg

Läs mer på: www.ramudden.se

KÖP DINA
BILJETTER
I FÖRVÄG!
Vi rekommenderar alla som tänker besöka Visby Travfest
att köpa entrébiljetter på förhand!
Fördelarna för dig som besökare är flera:
Du slipper stå i kö
och går i stället in via en speciell kassa.
Du får rabatt på biljettpriset
(förköpsbiljett kostar 100 kronor,
men betalar du först på plats är priset 120 kr).

TMA skydd

Gör dina biljettköp via
Vi har barriär med bullerskydd, passergrindar
förberedda för ID06 samt fjärrstyrda vikgrindar.
Givetvis har vi fler produkter som kan komma
till användning såsom körplåtar, kabelskydd,
staket, gångbroar mm.

På Gotland hyr du hos:

Österbyväg 24 E Visby
Tel. 070-378 61 29

www.visbytravet.se
TÄVLA OCH VINN

100 000 KR

– UTAN ATT BETTA!

Vinn på entrébiljetten – mer
info på plats!

