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Sulkysport träffar Linda Sundberg några 
timmar innan El Mago Pellini ska star-
ta i Copenhagen Cup. Skötare Sund-
berg är ofta på resande fot och det är 

en av anledningarna till att hon fick lägga sin 
egen karriär i sadeln på hyllan. Med hästar som 
Elitloppsaktuelle Dante Boko, El Mago Pellini 
och Mosaique Face kände Linda att hon inte 
hade den tid som behövdes.

– Montélicens hade jag tidigare, red några 
lopp och det var något jag verkligen gillade. 
Samtidigt fungerade det inte när jag åker runt 
så mycket med mina passhästar. Det krävs att 
du rider ofta och skaffar dig rutin för att lyckas 
som montéryttare, men den tiden fanns inte 
för mig, säger Linda Sundberg. 

Någon vinst blev det aldrig för Linda i sa-
deln på sex försök, men däremot var hon tvåa 
vid två tillfällen med sin passhäst Miaou. Nå-
gon körlicens har däremot aldrig varit aktuellt 
för Lindas del. 

– Köra lopp? Nej, jag är lite för mesig för 
det, säger Linda. 

För Linda Sundberg är det hästarna i cen-
trum. Så har det alltid varit sedan hennes 
mamma satte Linda i ridskola som ung tjej.

– Egentligen vet jag inte varför jag hamna-
de där. Någon koppling till hästar fanns inte i 
vår familj och min mamma hade aldrig ridit. 
Dessutom bodde vi nästan mitt i stan – nära 
Malmö FF:s gamla fotbollsarena – och hästar-
na fanns inte naturligt i min närhet.

Linda Sundberg föll dock pladask och har 
sedan dess blivit fast i hästarnas värld. Att hon 
hamnade i travsporten var mest en slump. 

– Jag kommer ju egentligen från ridsidan. 
När jag gick naturbrukslinjen på Frans Suells 
gymnasium ville jag göra min praktik inom 
galoppen, men jag hamnade hos travträna-
ren Charlotta B Svensson på Jägersro istället.       
Eftersom hennes hästar reds mycket i träning 
tyckte min lärare att det skulle passa mig att 
vara där. Galopp hann jag aldrig att testa. 

Hos Charlotta B Svensson jobbade Linda 
i tre år. Hon följde också med Charlotta när 
hon flyttade ut sina hästar och sin verksamhet 

till Vomb. Där fick Lutfi Kolgjini upp ögonen 
för Linda.

– En dag körde Ludde fram till mig och 
undrade om jag inte ville börja arbeta hos ho-
nom, men jag var feg och vågade inte tacka ja. 
Det tog tre månader innan jag tog mod till mig 
att fråga Ludde om jobbet fortfarande var le-
digt…

I juni har Linda Sundberg varit anställd hos 
Lutfi Kolgjini i tio år. 

– Jag har inga planer på att sluta hos Ludde, 
men för några veckor sedan frågade han fak-
tiskt mig om det inte var dags för mig att byta 
tränare. Men jag sade till Ludde att ”du får stå 
ut med mig ett litet tag till” och då bara suck-
ade han…

För Linda Sundberg är det hästar från mor-
gon till kväll. Det mesta cirkulerar runt de 
fyrbenta djuren, men det finns också en sambo 
med i bilden och en hund av rasen chihuahua. 
Dessutom har hon fått ”tillökning” i familjen. 

– Jag har skaffat mig ett fölsto och nu funde-
rar jag på vem Sweet Sound ska betäckas med. 
Det står mellan Djali Boko, El Mago Pellini 
och Mosaique Face.

Sweet Sound (e. Spotlite Lobell-Intact), 
1.14,2ak/555.000 kr, har blåblodig stam – 
modern vann Stochampionatet – och är dess-
utom mor till italienske Derbyvinnaren Glen 
Kronos (e. Enjoy Lavec), 1.09,0ak/8.688.977 
kr. 

– Sweet Sound har blivit lite till åren, men 

KÖPENHAMN/VOMB. Första gången satt hon på huk vid 
inskrivningen och vågade inte ens titta på Elitloppsfinalen.

Nu är Linda Sundberg tillbaka i Elitloppet igen.
Efter två gånger Mosaique Face heter vapnet Dante Boko.
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”Jag gillar att hitta nycklar   

Namn: Linda Sund-
berg.
Ålder: 32 år
Bor: Tio minuter 
från Vomb.
Familj: Sambo och 
hund.
Favorithäst: Juggle 
Face.
Aktuell: Som sköta-
re till Elitloppshäs-
ten Dante Boko, som 
vann Sweden Cup 
förra året. Har även 
tre passhästar till 
start på Solvalla på 
lördag: Djali Boko, 
El Mago Pellini och 
Rushmore Face.

FAKTA

Elitloppshäst för tredje året i rad
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Jag sade till Ludde att
”du får stå ut med mig
ett litet tag till” och då
bara suckade han…

hon har vilat i två år och kanske orkar hon att 
bära ett föl till? I så fall skulle det bli den första 
häst som jag har fött upp. 

I dagarna är Linda Sundberg mest aktuell 
som skötare till Elitloppsaktuelle Dante 
Boko. 

– Bara att få en inbjudan till det loppet 
är stort och jag är oerhört glad att Dante Boko 
får vara med på Solvalla. 

Elitloppet är ingen nyhet för Linda Sund-
berg. Två gånger tidigare har hon varit med i 
Solvallas sprinterfest med Mosaique Face och 
förra året fick hon uppleva Dante Bokos vinst 
i Sweden Cup. 

– Det är väl alla skötares dröm att få ha en 
häst i Elitloppet och första gången var Mosai-
que Face nära att vinna. Jag klarade inte av att 
se finalen. Istället satt jag på huk vid inskriv-
ningen och höll nästan på att bli spyfärdig när 
jag lyssnade på referatet. 

I en stenhård slutstrid – det stod och vägde 
länge – höll Magic Tonight undan från led-
ningen, medan Mosaique Face var tapper tvåa. 
Mosaique Face var också med i 
Elitloppet ifjol, men då tog han sig 
inte till final. 

Att göra en jämförelse mellan 
Mosaique Face och Dante Boko 
tycker Linda Sundberg är svårt. 

– Dante Boko och Mosaique 
Face är två helt olika individer 
med skilda karriär. Mosaique Face 
är en stenhård häst som varit med 
i hetluften länge och i stora sam-
manhang, medan Dante Boko är 
helt okomplicerad. Han bara fin-
ner sig i tillvaron och ställer upp på allting. 

Träningsprogrammet för Dante 
Boko fram till Elitloppet är knap-
past hugget i sten. 

– Hur han tränas? Ja, det är en 
överaskning varje dag. Vad jag kan säga för 
egen del är att jag sitter upp i sadeln på Dante 
Boko de dagar han ska gå långsamt. Så gör jag 
med nästan alla hästar jag sköter om. 

Linda Sundberg tar hand om trion Dante 
Boko, El Mago Pellini och Mosaique Face, 
medan hon fått lämna ifrån sig Pasithea Face, 
vilken ska över till USA och tävla i sommar. 
Ingen ur ovannämnda kvartett är däremot 
hennes personliga favorit.

– Nej, det är Juggle Face. Vi var ett team i 
sex år och när du kommer en häst så nära som 
jag gjorde med Juggle Face blir banden väldigt 
starka. Vi umgicks ju dagligen under så många 
år. 

Många hästskötare kommer inte i närheten 
av de hästar som Linda Sundberg 
tagit hand om hos Lutfi Kolgjini. 

– Jag har varit bortskämd, men 
egentligen skulle jag vilja hålla på 
med skadade hästar och bygga upp 
dem. Jag vet att det kan låta lite 
dumt, men jag gillar att hitta nyck-
lar och försöka lösa problem. Det 
får dock bli i ett senare skede… Hos 
Ludde har jag inte fått chansen på 

den typen av hästar. 
Men först är det Elitloppet som väntar runt 

hörnet för Linda Sundberg och Dante Boko. 

CLAES FREIDENVALL
claes@sulkysport.se

 och försöka lösa problem”
”En okomplicerad häst som bara finner sig i tillvaron och ställer upp på allt”. Det säger Linda Sundberg om sin Elitloppshäst 2017: Dante Boko.

HÄSTSKÖTARE


