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en av tre nya tränare på Sundbyholms Travbana

Jörgen S Eriksson
När jag kommer till gården en
solig tisdags eftermiddag, möts
jag av Jörgen, Amanda och Ester.
Ester är den på gården som har
flest arbetsuppgifter, hon är, vaktchef, skräpplockare och grindvakt. Hon har dock slutat med att
följa med hästarna ut i hagen då
en unghäst hade den dåliga smaken att springa över henne. Ja just
det, Ester är Jörgen och Amandas
hund, en boxer.
För att ta det från början
Jörgen S Eriksson är född och uppvuxen i Mellösa söder om Eskilstuna. Hästar har funnits med i
hela Jörgens liv då hans familj
drivit stuteriet Flenmo Egendom
sedan början av 80-talet. Att det
var trav Jörgen skulle satsa på var
klart redan tidigt, det blev Wångens hästgymnasium när grundskolan var klar.
– Efter gymnasietiden började
jag jobba hos Jörgen Westholm
innan jag gick proffstränarkursen 2011. Jag fortsatte sedan med
anställning hos Robert Bergh och
fick snart ansvaret över hans filial i
Frankrike, berättar Jörgen.
– När Robert stängde filialen i
Frankrike tyckte jag att jag ville
vara kvar ett tag till så jag sökte
och fick jobb hos franske tränaren
Romain Derieux. Hos Romain
jobbade också Amanda Hellström
så det var där tycke uppstod mellan oss säger Jörgen och Amanda
nickar instämmande.

–  När jag var i Frankrike fick jag
höra att Håkan »Hockey« Eriksson
skulle hyra ut lite boxar på sin
gård i Eskilstuna så jag kontaktade honom. Så hamnade vi här
och jag startade min egen tränarrörelse och fick hyra in mig på
Hockeys gård, Berga Gård, fem
minuter från Sundbyholmtravet.
Amanda är född och uppvuxen i
Gävle.
–  Efter gymnasietiden arbetade
jag några år hos Jenni H Åsberg
innan flytten gick till Frankrike. I Frankrike började jag
jobba hos Jarmo Niskanen och
sedan Romain Derieux, berättar
Amanda som har både monté och
sulkylicens.
Fantastiska träningsmöjligheter
Team Eriksson disponerar en
egen stallbyggnad på gården med

tillgång till mycket hagar och fantastiska träningsmöjligheter med
såväl rundbana som rakbana,
backe, sandslingor och milslånga
skogsvägar.
– Så mycket mer kan man inte
önska sig, den här träningsanläggningen har allt man kan
tänka sig. Att det går att träna
fram topphästar här på gården
har bevisats ett flertal gånger av
gården ägare, Håkan »Hockey«
Eriksson, menar Jörgen.
– Vi har i dagsläget cirka 30 hästar i träning där vi har ett antal
unghästar för inkörning åt min
gamla arbetsgivare Jörgen Westholm.
Efter sitt Frankrike äventyr
blandar Jörgen och Amanda
svensk och fransk träning på sina
hästar. I Frankrike kör man ofta
längre och lugna jobb, kan vara
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Jag ringer Jörgen och bokar
en träff med honom och
hans sambo Amanda Hellström som också är medarbetare i företaget. Paret
håller till på Berga Gård
som ägs av Sundbyholms
tränaren Håkan ¨Hockey¨
Eriksson.

Förra arbetsgivaren Jörgen Westholm gratulerar Jörgen Eriksson till segern.
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ute nästan en hel förmiddag med
samma häst, säger Jörgen med ett
skratt.
En V75 vinst redan i år
2014 har börjat bra för Jörgen med
en V75 vinst med en K-G Holgersson tränad häst, Star Advisor
Joli.
Jag frågar om Jörgen jobbat hos
Holger som han kallas?
– Nej, svarar Jörgen, jag har känt
honom sedan jag var liten då mina
föräldrar hade en avelshingst som
Holger tränade i Italien, Robur.
Holger är en riktig krutgubbe
säger Jörgen, han är 83 år ung som
träningskör varje dag och värmer
sina hästar själv till tävlingarna.
Dessutom är han en uppfinnare
Jocke med nya idéer som han provar, ofta med ett bra resultat.
Apropå V75 vinsten, det var
ett väldigt ståhej innan med stort
fokus på att Star Advisor Joli hade
spår ett, kul att det blir mycket
uppmärksamhet när man har en
bra häst med ett bra spår. Extra
roligt att jag vann då såklart, säger
han och skrattar.
När jag frågar Jörgen om vilken
häst han tror blir stallets stjärna
är han skrockfull, nej jag kan inte
säga det för då betyder det otur,
säger han.
Jag och Amanda står och pratar medan Jörgen fixar på i stallet,
jag undrar hur det går att jobba
och bo ihop, det går jättebra säger
Amanda med ett skratt, fast Jörgen är en riktig retsticka.
Efter en trevlig eftermiddag
med Jörgen, Amanda och Ester
så är det dags att ge sig iväg till
nya uppdrag men jag kommer
nog snart tillbaka och hälsar på
hos Ester, hm jag menar Jörgen
och Amanda.
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Jörgen kör ett
lopp inom V75
på lördag!
Lopp 6, V75-2,
nr 12 Star
Advisor Joli,
som tränas av
K G Holgersson.

Ester är den på
gården som har flest
arbetsuppgifter,
hon är, vaktchef,
skräpplockare och
grindvakt.

