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Vagninfo i programmen

Från galopp till
sommarsuccé?
Förra helgens galopp kan bli jackpot 
för Västerbo Grosbois. Nu går sju- 
åringen ut i finalen i Sommartravet 
med 300.000 kronor i förstapris.

– Loppet är inte enormt tufft, säger 
Rauno Pöllänen.

Västerbo Grosbois var favorit i 
bronsförsöket i Bollnäs förra veckan, 
men hästen galopperade i första sväng.

– Jag sade till ägaren för ett par 
veckor sedan att vi skulle anmäla till 
Sommartravets final om han inte 
skulle vinna i Bollnäs. Med tanke på 
förstapriset på lördag känns mot-
ståndet inte enormt tufft. Västerbo 
Grosbois presterade starkt mot tufft 
motstånd över lång distans på Åby för 
fem starter sedan och 2.640 meter är 
inget problem, säger Rauno Pöllänen.

Sjuåringen missgynnas av bakspår 
på tillägg, men Gävletränaren blir 
inte förvånad om hästen dyker upp i 
segerstriden.

– Inte med tanke på hur hög kapa-                    
citet Västerbo Grosbois håller, men 
det går inte att bara gå runt motstån-
darna i tredjespår. Jag kommer att 
smyga med i ryggar.

I oktober förra året anlände 
Västerbo Grosbois till Pöllänens stall 
och hästen har tjänat drygt 450.000 
kronor i sin nya regi.

– Han har verkligen varit en positiv 
överraskning. Nicklas Westerholm är 
en duktig tränare och han sade upp 
hästen. Jag hade inga stora förhopp-
ningar, men Västerbo Grosbois har 
varit otroligt bra och blivit allt bättre 
hela tiden.

Rauno berömmer skötaren Malin 
Friman för att Good As Gold-valacken 
hittat nya växlar och radat fina insatser 
i rikstoton.

– Vi har inte gjort något speciellt, 
men hästen trivs hos oss och med 
upplägget. Västerbo Grosbois gillar 
uppmärksamhet och Malin gör ett 
mycket bra jobb med hästen.

PÄR GUSTAFSSON
par@sulkysport.se

”Tar bort en av de roliga sakerna i yrket”
Roger Walmann har fått en hel del kritik för att vara sämst i klassen på att lämna 
information kring sina hästar – framförallt när det gäller förändringar inför start. Han 
förstår önskemålen om ännu mer information, men hävdar samtidigt att det plockar 
bort en del av glädjen i jobbet.

– Jag tillhör de tränare som alltid åker på trav när mina hästar startar. Jag går hela 
veckan och funderar på vad som kan vara bäst för hästen just den dagen. Jag vill känna 
på hästen i värmningen, jag vill se hästen under tävlingsdagen innan jag tar de sista 
besluten, säger Roger Walmann.

Känner man inte det i sista jobbet, eller ännu tidigare om en vagn passar eller inte?
– Vagn vet jag nästan alltid om den passar, men det är små detaljer som man kan få 

känsla för. Huvudlag, vagn, skoning. För mig är det min yrkeskårs magi att tävlings-
dagen kunna känna vad just den hästen behöver just den här dagen. För mig – helt 
personligt – tar man bort ännu en av de roliga sakerna i mitt yrke om vi ska anmäla 
vagn och huvudlag samtidigt som vi anmäler hästen, säger Roger.

Men du förstår spelarnas önskemål?
– Ja, och det måste vi respektera. Men det känns lite vemodigt och som att man 

plockar bort ytterligare saker ur tränarnas verktygslåda, säger Walmann.

På sociala medier har debatten 
varit hård den senaste veckan. 

Flera storspelare kräver histo-
risk vagninformation i travpro-
grammen och information inför 
aktuella lopp inom mycket snar 
framtid.

Barfotainformationen i programmet in-
fördes 29 oktober 2004 efter en livlig de-
batt, framförallt från spelarna där diskus-
sionerna blossade upp, inte minst sedan 
Åke Svanstedt vunnit Olympiatravet 
med en barfotadansande Gidde Palema.

Nu jäser det på nytt i spelarleden. In-
formationen kring huvudlag och framför 
allt vagn på hästarna bör finnas med i 
programmet. Det sistnämnda är inget 
nytt. När mode-vagnen en gång kom till 
Sverige markerades det med en stjärna. 
Kort efter gick ”alla” med mode-vagn 
och markeringen i programmet blev 
överlödig och försvann.

Hur ställer sig förbundet i debatten 
gällande historisk redovisning av vagn 
och huvudlag i programmet?

– Vi tittade på det för ett par år sedan, 
men det blev ingenting då, säger Svensk 
Travsports sportchef Petter Johansson.

Varför?
– Resursbrist, det är tyvärr inte bara 

att trycka på en knapp. Vi måste säker-
ställa informationsinsamlingen, vi måste 
se till att ett reglemente finns om man 
bryter mot reglerna och vi måste bestäm-
ma ”vad är en jänkarvagn?” På markna-
den idag finns flera modeller, svenska 
som utländska. Vi kände då att vi som 
förbund inte var tillräckligt trygga med 
att gå ut med den här informationen.

Trygga?
– Den information som vi går ut med 

måste vara korrekt, eller så nära korrekt 
som vi kan komma annars skadar det 
mer än det gör nytta. När det gäller bar-
fotainformationen är vi där, även om den 
inte är hundraprocentig. Med vagnarna 
– och även huvudlag – fanns det en risk 
för betydligt större felprocent.

Så någon förändring finns inte inom 
överskådlig framtid?

– Den debatt som varit på sistone 
visar efterfrågan och då måste vi resurs-
sätta och prioritera frågan. Just i år är 
det väldigt hektiskt inför en licensierad 
spelmarknad 2019 och jag kan inte säga 
exakt hur lång tid det skulle ta om vi bör-
jar arbetet att förändra informationen 
om vagnar och huvudlag, säger Petter 
Johansson.

ATG vill ha bättre information
ATG trycker på gentemot Svensk Trav-
sport avseende förbättrad information 
om utrustning och balans till spelarna.

– Vi försvarar spelarnas intresse. ATG 
har framställt önskemål till ST på att få 

förbättrad information om hästarnas ut-
rustning och balans, även innan debatten 
om detta nu blivit het de senaste veckor-
na, säger ATG:s verkställande direktör 
Hasse Skarplöth. 

ATG:s vd nämner information om 
skoning, vagnar och huvudlag som önsk-
värda.

– Informationen om skoningen be-
höver bli mer förutsägbar. Vagninfo 
efterfrågas också starkt av våra kunder. 
Vilken typ av huvudlag hästarna går med 
kommer också in i bilden. Det är upp till 
Svensk Travsport att hantera detta, och 
om att tillhandahålla den typen av infor-
mation ska prissättas gentemot oss som 
spelbolag, och även andra spelbolag som 
från årsskiftet när det blir licensmarknad 
kan tänkas efterfråga detta, säger Skarp- 
löth.

OLA LERNÅ
ola@sulkysport.se

”Inte tillräckligt trygga
med informationen”
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Att ha information om vagnstyp och huvudlag i svenska program är inte 
aktuellt i dagsläget. Det säger ST:s sportchef Petter Johansson om den 
uppblossade debatten om jänkarvagnar. Foto Jeannie Karlsson

Rauno Pöllänen har siktat mot 
Sommartravets final med Väster-
bo Grosbois. På lördag gäller det!

Foto Jeannie Karlsson Vi tittade
på det för
ett par år
sedan


