TRÄNA MED PROFFSEN

Så här gör Jerry Riordan

Stjärnorna på rad
HALMSTAD. Konkurrenter tittar storögt, Svensk Travsport
kisar misstänksamt.
På banan är Jerry Riordan bland de bästa i klassen.
Utanför tvingas han kämpa och försvara sig mot fördomar
och envisa rykten.
Sulkysport tog turen till Halmstad för att detaljstudera den
60-årige amerikanens väg till vinnarcirkeln.
Text OLA LERNÅ Foto MIA TÖRNBERG
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J

erry Riordans 2017 är makalöst. Varje
gång en Riordan-häst startar tjänar den
nästan 60.000 kronor i genomsnitt. Då
ska man betänka att Jerry Riordan kom
till Sverige för att överleva. Fyra år senare är han en maktfaktor och en av landets
främsta tränare. De allra flesta går och drömmer om att ha en häst med i Prix d’Amérique.
Faller alla bitar på plats kan Jerry Riordan ha
tre hästar med 2018.
– Blir du något klokare? Inte? Rätt vad det
är dyker han upp på rakan, sedan på banan
med samma häst! Jag vet däremot att Jerry är
en grym hästkarl som är här först alla dagar
och går hem sist!
Tränarkollegan Dick Robertsson har sitt
omdöme klart gällande Jerry Riordan.
Hårt jobb och varierad träning.
Det är fredag förmiddag. Halmstad har fått
sin beskärda del av nederbörd, men solen tittar fram och värmer rejält när vi anländer till
Jerry Riordans stall, precis utanför grindarna
till Halmstads stallbacke.
Här står 31 Riordan-tränade hästar, två år
och äldre.
– Men bebisarna är på väg in, så det blir
några fler framöver, säger Jerry iförd blå gummibyxor, en flerfärgad bandanas på huvudet
samtidigt som han lämnar över ett par gummistövlar och pekar på omklädningsrummet.
Tre turer står på programmet – två på banan
och en på rakbanan.

A

lla hästar går snabbjobb två gånger
i veckan. De rör på sig alla dagar
utom helgerna, men det kan bli en
långsamtur även då om de ska gå
snabbjobb eller starta.
– Jag är väldigt noggrann med att hästarna
körs dagen före snabbjobb. Det är bara att gå
till sig själv; speciellt spänstig eller mjuk är
man inte när man har vilat.
Jerry Riordan alternerar mellan rundbana
och rakbana. I princip varannat jobb, men
på några hästar överväger den ena eller andra
delen.
Några vidare instruktioner delas inte ut,
förutom:
– Vi kör alltid på led. Jag vill att hästarna

Jerry Riordan går igenom det kommande
träningspasset. Han
varierar mellan rakbanan och rundbanan
– och kör alltid själv i
täten. Dessutom går
hästarna på led – inte
i par – i träning.
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Då lägger vi allt på bordet!
Jag är nämligen trött på det
Jerry Riordan föddes 1957 i Rhode Island, den minsta delstaten i USA, belägen i nordöstra delen av landet.
Pappan var pilot, major i marinkåren, med stort
hästintresse. Jerry är uppvuxen på en bondgård, men
där fanns det bara getter och kycklingar.
Intresset för hästar fick Jerry istället genom att
följa med pappa till kapplöpningsbanan, men förutom
att han fick hjälpa till lite i något stall emellanåt fanns
ingen naturlig kontakt.
När han gått ut high school skulle han – som
många andra amerikaner väljer att göra – tillbringa en
sommar i Florida. Där kom han i kontakt med Chiola
Hanovers tränare Bill Vaughn.
– Jag var hästskötare på dagarna, men han saknade
någon som kunde ta nattvakten. Så jag erbjöd mig.
Jag jobbade som hästskötare från fem på morgonen
till fem på eftermiddagen, sedan vaktade jag stallet
på natten. Han insåg väl att jag var ambitiös och fick
chansen att fortsätta.
Chiola Hanover var tillräckligt bra för att tävla i
Europa och Jerry fick följa med hästen.
– Det var inte bara första gången jag var i Europa.
Det var första gången jag flög. Och det gjorde jag ihop
med Chiola Hanover.
Senare kom han i kontakt med Chuck Sylvester, där
en av storhästägarna var Lou Guida (som bland annat
ägde Mack Lobell). Hos Sylvester stannade Riordan i
sex år.
– Lou Guida hade sina hästar utspridda hos många
tränare, men alla tränare drog till Florida under vintern. Guida ville ha hästar kvar
i New Jersey, han var brutalt
ärlig när han frågade:
– Jag vill ha skräphästarna
kvar här i New Jersey – vill du
bli min sopgubbe?
Bland ”skräpet” hittade
Riordan guldkorn. Som stavas
Embassy Lobell, vilken tjänade över tio miljoner kronor
med meriter som Breeders
Crown-seger och andraplats i
Hambletonian.
Guida blev imponerad och
köpte Crown’s Invitation för stora belopp och placerade
den hos Riordan.
När det blev dags att tävla i Europa för dessa topphästar återknöt Jerry kontakten med en dansk lärling
han jobbat ihop med i USA; Erik Bondo.
– Jag ringde och frågade; Vill du flytta till Italien och
öppna filial ihop med mig? Så blev det. Till en början
pendlade jag mellan Europa och USA, men 1994 flyttade jag till Italien permanent.
Varför?
– Av många anledningar. Min fru älskar Europa, men

vi hade också adopterat ett barn via så kallad öppen
adoption. Alla visste att han var adopterad. Vi tyckte att
vi hade ytterligare en anledning för hans skull. I USA
skulle han varit den adopterade killen; i Italien blev han
den amerikanske killen.
Kyle är nu 23 år, läser på högskola i Milano, men har
inget som helst intresse för hästar.
Italiensk travsport var på dekis. Och för fem år sedan
hade Riordan fått nog.
– Prispengar betalades inte ut, men momsen skulle
in till staten och lönerna ut till personalen.
Så Riordan var mer eller mindre tvungen att röra på
sig igen.
– Ärligt talat, när jag flyttade till Sverige var mitt
enda mål att överleva. Jag älskar den här sporten. Det
här livet. Det är jäkligt konstigt att man efter att ha haft
en starthäst en mörk novemberkväll som underpresterat, man spolar vagnen, gör i ordning alla grejor och
förbereder sig för hemresan – och tycker det är kul!
Det tror jag inte man kan säga om så många andra
arbeten.
Han kämpar däremot mot rykten om doping. Och
knappast någon tränare i Sverige har testats oftare.
När det kommer upp förändras Jerrys ansiktsuttryck.
Munnen blir smalare och ögonen mörkare.
– En av anledningarna att jag kom till Sverige var för
att tävla mot rena konkurrenter.
Men du har – och har haft – rykten kring dig?
– Då lägger vi allt på bordet! Jag är nämligen trött
på det. Jag har hållt på med det här i 40 år och har fyra
fall, två av dem har jag fällts för.
>> En häst testade positivt för kokain i USA i slutet av
1980-talet:
– Jag fick 14 dagar på mig
av amerikanska förbundet att
klura ut vem av mina hästskötare som var kokainberoende.
Jag hittade henne samma dag
och hon fick sluta direkt.
>> En häst testade positivt för
bikarbonat i Italien:
– Det här är det enda fallet
som jag inte lyckats hitta
anledningen till.
>> En häst testade positivt för koffein i Italien:
– Jag testade allt, foder, tillskott, stallmiljö och drev
fallet till domstol. De friade mig redan efter första
förhandlingsomgången.
>> Tinamo Jet testade positivt på norska Klosterskogen 16 mars ifjol för imidocarb.
– Jag hade fått hästen i träning från Italien där han
behandlats med medlet mot fästingparasiter, vilket är
vanligt och tillåtet. Vi hade det väldokumenterat och
såväl jag som hästen friades från alla anklagelser.

Guida frågade: ”Jag vill
ha skräphästarna kvar
här i New Jersey – vill
du bli min sopgubbe?”

har nosen i min hjälm. När de lämnar hjälmen
gör de det endast för att passera framförvarande ekipage. Är det av någon annan anledning
blir jag jäkligt sur och skriker ”f… off ”.
Jag vågar inte ens ligga bredvid på värmningsslingan. Efter två minuters skritt blir
det trav, tre varv på Halmstadtravets ”slinga”,
vilket avverkas på en knapp kvart i bitvis
slängtrav: cirka fem kilometer totalt innan vi
svänger mot stora banan.
– Du ligger i rygg på mig, vi vänder upp vid
2.100 meter, men börjar inte köra förrän vid
1.600-meterspålen, säger Riordan.
Jag lyder. Min uppsittning Betting Gangster springer lite i sin egen bubbla, men det
är härligt driv i fuxen vars mamma är en viss
Viola Silas. 1.600 kvar kommer tempoökningen och vi landar på 1.29/1.600 meter i
värmningsheatet och är nere på 1.25-tempo
sista 400.
– Ett normalt värmningsheat, säger Riordan.
Hästarna får trava av på vägen tillbaka till
stallet, inga krusiduller, nästa ”set” är nästan
färdigselat.
– You’ve got this one! säger Riordan och
pekar mot en pratglad hingst med rejäl pannlugg.
Skötaren viskar samtidigt som han knäpper
loss att det är sjufaldige miljonären Ringostarr
Treb.

D

e har redan fått sitt värmningsheat och snabbjobbet idag består
av 2.400 meter rätvarv. Ringostarr hinner bli rädd för en unghäst, stegra sig lätt och ge mig ångestattack för
vad som skulle kunna hända med en tänkbar
Prix d’Amérique-häst som fått en murvel bakom sig. Men han är alldeles underbar, lätt busig, lätt framåt och väl ute på banan känns han
som en dröm. 1,5 bakvarv uppvärmning, sedan vänder vi vid 2.400 meter. Jag voltar sist av
fyra i gänget som även består av Tango Negro,
Miss Pryce och Treasure Kronos.
Ringostarr börjar i passgång, jag börjar
misströsta, Ringostarr tar galopp, jag blir stolt
över mig själv när jag med en lätt bettrörelse
får honom i trav. Och bara har tappat 20 meter...

Italienske Ringostarr
Treb blev skrämd av
en unghäst på väg ut
till banan och stegrade sig. Efter varje
pass tas tempen på
hästarna och är allt
normalt ligger de på
39 grader. Till höger
kollar Jerry Treasure
Kronos.
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Hård och målmedveten träning avspeglar sig i resultaten för Jerry Riordans stall. Nästan 60.000 kronor inkört per start (!) är siffror som nästan ingen
annan i Sverige kan matcha.

Som Ringostarr snabbt äter in och sedan
är det en behaglig resa i 1.25-tempo med lite
snabbare avslutning. Ingen lämnar ryggen på
den framför. Och det känns som
en joggingtur.
– Det är ytterst sällan jag kör
fortare än så här. Det enda farten
gör är att framkalla skador. Jag
tror däremot på kontinuerlig träning. Att köra hästarna mycket,
men inte fort. Det stärker muskulaturen, benstrukturen utan att
det blir skador.
Riordan tar inte ofta skogsturer.
– Det kanske är kul för kusken,
men det ger inget för hästen. Mer än att den
får röra lite på sig.
Ringostarr Treb har snudd på vilopuls när vi
kommer till stallet, 68, och Riordan har tagit
fram termometern medan skötaren tog pulsen.
– Jag både tempar och tar puls på alla hästar efter jobben. Det är det enklaste sättet att
upptäcka att något är fel. Pulsen kan man
missta sig på, men temperaturen ljuger aldrig.
Ringostarr har 39 grader.
– Helt normalt. Nästan alla ligger på 39
grader, men är något fel så kan du lita på att
den sticker iväg. Jag får ju inte reda på vad som
är fel, men jag vet att det kommer dyka upp
inom de närmaste dagarna.
Riordan förklarar att temperaturen efter
jobb även kan skilja bra från dåliga hästar.
– Det har jag också upptäckt genom åren.
Om en häst alltid har höjd temperatur kommer det inte bli någon bra häst, sorry. Den kan
vara talangfull och lovande, men en häst som
”spikar” temperaturen efter varenda jobb, nej,
det blir inget bra av det.
Jerry kör alltid först.

– Det beror på att de andra inte kan klockan! Någon måste ju veta vilket tempo vi ska
köra i. Eller tills de åtminstone har lärt sig
mitt sätt att klocka, jag kör fortfarande ”amerikanskt”; de ska gå 2.06 i andra heatet.
2.06 (126 sekunder) delat med 1.600 meter
ger kilometertiden 1.18,7.
– Ibland är det lite stökigt när
man kör själv och Jerry säger; kör
2.27 med den, säger lärlingen Joakim Granlund.
Att sitta ute på banan i huvudet
”översätta” 2.27 (i kilometertid
1.31,8) hade nog krävt någon form
inbyggd kalkylator.

Att träna bra hästar är
enkelt. Det är de sämre
hästarna som är en
verklig utmaning
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T

redje turen ska gå på rakbanan. Som numera är kombinerad
backträning. Halmstadtravet har
nämligen en relativt nybyggd backe
med tolv meters stigning.
– Den har verkligen gjort gott åt Twister

Bi. Jag tror att mycket av hans utveckling ligger i den där backen.
Min kompanjon i backen är Ready
Cash-dottern Virtual Leg. Hon tar vänstertöm redan i värmningen och något ambitös.
Som tur är får jag ju inte lämna ryggen på Jerry
och kan låta henne tugga lätt på hans silverfärgade hjälm, samtidigt som jag vilar armarna. Uppvärmningsproceduren är samma. Tre
varv på långsamslingan innan det bär av mot
backen.
– Jag är väldigt försiktig här också, det enklaste felet man kan göra är att köra för fort. Jag
tar det lugnt uppför.
Det går 1.40 uppför i första intervallen.
Alla på led – förstås. En extremt kort skritt,
under halvminuten, innan nästa intervall som
går på den flacka rakbanan och nu trycker Riordan iväg rejält.
– Det handlar om muskelminne, jag vill
att de ska få känna på att sträcka ut när det
är flackt.

FAKTA
>> Matchningsplan
för Riordans Prix
d’Amérique-hästar:
Treasure Kronos
Startar troligen i
Prix Marcel Laurent
9 november på
Vincennes
Ringostarr Treb
Startar 12 november i Wolvega, Preijs
der Giganten
Twister Bi
Startar 24 december i Prix Tenor de
Baune

Varannan intervall uppför och varannan på platt underlag. Så ser Jerry Riordans intervallpass ut sedan Halmstad byggt en backe parallellt med den tidigare rakbanan.

Vi är nere strax under 1.20 i mitten av rakan
där han kör 500 meter. Sedan är det ny skritt
på cirka minuten innan det är backen på vägen tillbaka.
– Jag skulle vilja säga att rundbanejobbet
och rakbane-/backjobbet är väldigt ”lika” gällande tempo och tid. Men rakan och backen
ger både högre puls och högre temperatur –
för mig betyder det att de får jobba lite hårdare.
Proceduren upprepas ytterligare en gång.
Lugnt 1.40-tempo i backen i 500 meter, följt
av en snabbare intervall på den flacka rakbanan. Sex intervaller innan det är hem till stallet och dagens jobb är klart för Virtual Leg.
Där väntar, förutom dusch och temperaturtagning även en dos elektrolyter. Alla hästar
får nämligen elektrolyter (mineraler och salter) efter snabbjobben.
– Jag vill fylla på hästens reserver. Det måste
ske inom 15 minuter, annars börjar hästen ta
av sitt eget lager. Även vätska är oerhört viktigt, inte minst i samband med träning och
det här är jag extremt noggrann med.
Riordan är tydlig mot sin personal, ställer
krav men ger också feedback.
– Chuck Sylvester var inte den där professor-typen, men han är den som influerat mig
mest. Han sa att varje gång du kör en häst så
kan du lära den något – se till att inte lära honom skit. Jag kan säga så här, det fanns inga
mobiltelefoner i Chucks stall...
Riordan känns som en toppen-chef. Full
av historier som han gärna delar med sig av.
Långt ifrån stressad, även om lunchen hoppas över, utan att jag hör det minsta gnäll hos
personalen.
– Min kanske viktigaste pjäs i stallet, Heli
(Tarrima), är ledig och i Finland idag. Det gör
vårt jobb lite tuffare. Och sorry Ola, men du
är ingen Heli. I gengäld fixar mina italienska
anställda mat i stallet när vi är klara. Pasta med
vitlök och olivolja! Det är värt att jobba över
lite för, säger Jerry och bränner iväg ett nytt
stort leende.

J

erry Riordan har tre tänkbara Prix
d’Amérique-hästar, men fortsätter bara
le när det kommer på tal. Han vet hur
svårt det här är.
– Twister Bi har väl goda möjligheter
att ta sig till Prix d’Amérique på pengar och jag
kommer inte stressa honom i något lopp före
24 december då det är Prix Tenor de Baune.
De andra två, Ringostarr Treb och Treasure
Kronos, måste kvala in och vi kommer förstås
att prova. Jag vet att det finns kunnande i dem
för att vara med, annars hade jag inte provat.
Det är lätt att se kärleken när Riordan gullar med Twister Bi när vi är på väg att lämna
honom och Halmstad för den här gången.
Varenne-hingsten hugger tag i Riordans regnbyxor och försöker få loss en bit.
– Det är ganska kul med den här hästen. I

I början tyckte alla att han såg
lite rolig ut och hade stort huvud.
Men ju bättre han blivit, desto
snyggare tycker folk att han är...
Twister Bi har en kanonsäsong bakom sig som femåring, där den största triumfen kom i ”VM-loppet” på Yonkers för ett par veckor sedan – på nytt världsrekord dessutom! Nästan tio miljoner kronor har året inbringat
för Jerry Riordans hetaste kort inför Prix d’Amérique.

början, när han inte var så märkvärdig tyckte
alla att han såg lite rolig ut och hade stort huvud. Men ju bättre han blivit, desto snyggare
tycker folk att han är.
Vi har därmed kommit närmare hemligheten bakom Jerry Riordans framgångar? Själv
framhäver han ”materialet”. Att ingen kan

OLA LERNÅ
ola@sulkysport.se

lyckas utan bra hästar. Riordan drar iväg en ny
”oneliner”.
– ”You can’t make a caesar-salad with chicken-shit”! Att träna bra hästar är enkelt. De gör
vad du begär av dem och de är hållbara, de utvecklas. Det är de sämre hästarna som är en
verklig utmaning.

MIA TÖRNBERG
mia@sulkysport.se
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