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Catarina Norqvists valack From the 
Mine (e. From Above) har hela 
karriären visat hög kapacitet och 
under förra året kom det stora 

genombrottet. Han inledde 
2019 med att vara tvåa i ett 
breddlopp och avslutade sä-
songen med att vinna silver- 
divisionsfinalen på Solvalla. 

Hans mamma Kålmans Tap 
Girl köptes av Umåkers Dam-
klubb och var ”tjejhäst” under 
några år. Då tävlingskarriären 
var över tyckte familjen Moliis 
synd om henne och tog henne 
som fölsto. Catarina har alla 
Kålmans Tap Girls fyra avkommor i stallet, 
men de är helt olika varandra som individer. 

– Uppfödarna har valt hingstarna enbart 
efter färg och det verkar ha varit ett vinnande 
drag. Coal Trader kom till mig då han var tre 
veckor gammal. Stall Grå, som fött upp From 
the Mine, hade ingen erfarenhet av avel och 
hyrde därför in Kålmans Tap Girl hos mig. De 

har kvar avkomman Love of Mine också och 
enda gången jag varit inblandad i val av hingst 
var  Quite Easy till Kålmans Tap Girls sista av-
komma, som jag själv är uppfödare till, säger 
hon och fortsätter:

– From the Mine har nog alla bokstavs- 
kombinationer som finns, medan Coal Tra-

der är ordningsam. From the 
Mine är väldigt beroende av 
flockledaren i hagen, Kleppe 
Manden, då han verkligen 
behöver någon som säger till 
honom på skarpen när det är 
nog. Kålmans Tap Girl sista 
avkomma Wowfactor är näs-
tan omöjlig att få tag på i ha-

gen, då han är väldigt skygg, men sedan är han 
hur snäll som helst att hålla på med. 

From the Mine har hittills gjort 51 
starter, vunnit 16 och ståtar med näs-
tan 1,4 miljoner kronor på kontot.

– Varenda jul har han lyckats med 
att göra sig illa och vi har fått sy ihop honom. 

Förra året kom julen dock lite tidigt och han 
gjorde sig illa redan till första advent... Allt 
måste ske på hans villkor och han är drar fram-
åt som en tanks, men jag tror att det är det han 
springer på. Att han är så glad! 

Ett år var From the Mine nästan omöjlig att 
få in från hagen och veterinären förstod inte 
alls varför han hade så ont då inget syntes på 
honom.

– Dagen efter hade hans lillasyster också 
väldigt ont så de måste ha frontalkrockat på 
något sätt, där hade jag kunnat förlora dem 
båda. Ett annat år fick han en smäll av bror-
san så att vi tvingades akutoperera griffelbe-
net. Sedan gillar han att skoja till det, enligt 
honom själv i alla fall, och en julafton när jag 
gett honom penicillin glömde jag telefonen 
på boxdörren. Dagen efter hittade jag den, i 
hans kiss, med broddhål både fram och bak så 
den hade han haft roligt med... 

Känslan är att det inte gjorde så mycket och 
både skrattet och kärleken lyser igenom i rös-
ten då hon berättar historien. 

Dock har From the Mine aldrig dragits 

Varenda jul har han lyckats 
med att göra sig illa och vi har 
fått sy ihop honom. Förra året 
kom julen dock lite tidigt...

Oppnade dörren
till finrummet
¨

Catarinas vändning i travlivet

STRÖM. Då Catarina Norqvist flyttade hemifrån för 32 år sedan blev det till 
Ström utanför Umeå där hon och hennes hästar bor än idag. 

Efter ett omskakande deltagande i trav-tv-programmet ”Hjälp på traven” 
ställdes hon vid ett vägval och fick tänka om.

Sedan har det mesta gått som på räls och ifjol slogs alla tidigare rekord.
Text CECILIA KRISTOFFERSSON Foto JENNY REHNMAN

Namn: Catarina 
Norqvist
Född: 1967
Familj: Två söner, 
men då jag haft 
familjehem är det 
många jag fortfaran-
de har nära kontakt 
med som också 
känns som en del av 
familjen.
Husdjur: En hund, 
en katt, minigrisen 
Cornelis och 16 
hästar.

FAKTA

En överambitiös häst med som behöver ”sägas till” av flockledaren i hagen – och samtidigt en riktig vinnartyp på tävlingsbanan. Efter åttaårige  
valacken From the Mines framgångar kan Umåkeramatören Catarina Norqvist se tillbaka på sitt bästa år som tränare.

Foto Jenny Rehnman

Catarina 
Norqvist 
och Coal 
Trader.
Foto Jenny

Rehnman
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med vanliga skadebekymmer och då han väl 
läkt ihop efter sina julbravader har han kunnat 
träna på kontinuerligt. 

– Nu känns han jättefin inför året och trä-
nar väldigt bra, men jag hoppas att det kan 
frysa på snart så att jag kan träna på isen. 
hästarna brukar behöva någon månads trä-
ning på den för att lägga grunden inför året. 
Jag har ännu inte gjort upp någon detaljplan 
för hästarna, men From the Mine siktas mot 
V75 på hemmaplan i mitten 
av april och det första målet 
som är satt är midnattstravet 
på Dannero. 

På gården i Ström, 1,5 
mil söder om Umeå 
står det idag 16 hästar 
och Catarina jobbar 

för dagens med hästarna på 
heltid. 

– Jag har lite svårt att göra 
mig av med djuren och de får stanna här hela 
livet. 

Minigrisen Cornelis, som inte ser minimal 
ut om man inte jämför med hästarna, går nöjt 
runt och bökar och vill vara med precis över-
allt där det händer. Han stryker kring benen, 
pockar på uppmärksamhet för att bli kliad 
och påminner väldigt mycket om en hund. 

– Han hjälper till att städa boxarna, men 
är livrädd för hästarna så dem håller han sig 
undan från. 

Hästar har alltid funnits med i Catarinas liv 
på ett eller annat sätt och då det var dags för 
praoveckor i skolan var hon hos Anders Lind-
qvist, som då var tränare på Umåker. 

– Jag har alltid hämtat kraft hos hästarna 
och i stallet för allt annat som händer i livet. 
Nu har jag inte ridit på något år då jag har ar-
tros i bröstet och ryggen och värk i ett knä.

Tryckvagn använder sig Catarina mycket 

av i träning och hästarna skrittas både mycket 
och länge i vattnet i sjön Västerfjärden, sam-
ma sjö där de tränar på isen vid vanligt vinter- 
väder.

– Jag tror att det är vattenträningen som 
gör mina hästar så starka. De får en väldigt 
vältränad bukmuskulatur av att jobba tungt i 
vattnet även om det inte går fort.

Det är inte så många vanliga bruna hästar 
som går här i hagarna utan de flesta glimrar i 
rött eller sprakande grått. 

– Jag tycker nästan att Coal Trader är den 
som har snyggast färg av de alla i stallet och jag 
är även väldigt svag för fuxar...

 

Tidigare drev Catarina familjehem, 
men det har legat på is några må-
nader nu.

– När det exploderade med häst- 

arna och inte fungerade med den senaste 
som bodde här valde jag att ta en paus. Den 
personen var alldeles för långt ner i sitt miss-
bruk för att vilja bli hjälpt. Då renoverade jag 
istället lite hemma och har för första gången 
någonsin bott själv. Det har varit nyttigt tror 
jag. Jag får se hur jag gör med familjehem-
met framöver, men jag har svårt att säga nej 
då någon ber om hjälp. Vare sig det gäller 
människor eller djur. 

Trots fjolårets framgångar är det inte nå-
gon av de segrarna Catarina vill hålla som den 
största hittills. 

– Nej, i alla fall inte känslomässigt. Det var 
då Van Gogh vann sitt lopp i Lycksele precis 
efter att jag varit med i trav-tv-programmet 
”Hjälp på traven” med Roger Walmann och 
han tyckte att jag skulle byta ut alla mina häs-
tar. Jag sa till ”Goggen” att gör bara det bästa 
du kan. Fungerar det inte kan du bara galop-
pera, men om du kan göra ett bra lopp kom-
mer jag aldrig att begära något mer av dig. Då 
han vann var han totalt överlägsen med Janne 
Norberg i vagnen. De var grymma och jag 
har aldrig mer begärt något av honom. Han 
är pensionär på gården nu och min bästa vän, 
säger Catarina och fortsätter: 

– Det jag och Walmann krockade i var att 
jag ville lära mig att bli en bättre tränare med 

de hästar jag redan hade i stallet, då jag inte 
vill byta ut dem för att nå framgång snabbare. 
Jag älskar mina djur och lider något fruktans-

värt av att skiljas från dem, så kan jag inte nå 
framgång med att jobba långsiktigt och med 
hästarna i fokus skulle inte travsporten fung-
era för mig. Jag lärde mig dock mycket under 
den seriens gång, framförallt om mig själv. Jag 
fick helt andra kontakter i och med den och 
jag tänkte när jag sökte att det bara var att köra 
all in. I programmet ifrågasattes allt man gjor-
de och jag hamnade vid ett vägskäl. Det tar tid 
för ränderna att gå ur en och det är svårt att 
bryta sina rutiner, men det var efter program-
met jag började träna i vattnet och hästarna 
fick den där riktiga kicken, säger hon.

Annars minns hon förstås en seger 
från 2019.

– Det var såklart väldigt stort 
då From the Mine vann brons- 

divisionsfinalen under Kriteriehelgen och 
båda mina söner var med på Solvalla.

– Hästarna började gå rätt bra för flera år 
sedan, men förra hösten var helt overklig. Jag 
måste fortfarande titta på segertavlor och bil-
der för att förstå att det faktiskt hänt. Vi har 
alltid gjort så att om hästarna är bland de tre 
främsta eller springer nytt rekord blir det mo-
rotskalas.

Många kalas blev det förra året och dagen 
till ära delas det också ut frikostigt med mo-
rötter och den som verkar mest nöjd av dem 
alla är Cornelis som glatt går och städar rent 
i stallgången där hästarna drällt både mo-
rotsspillror och Krafft-foder.

Alla hästar går på lösdrift med stora ligg-
hallar och hingstar och valacker går i samma 
hage, men unghingstarna har sin egen. 

– De har även stora sommarbeten att gå på. 
Det fungerar jättebra att ha alla tillsammans 
och de blir mycket mindre hingstiga av det. 
Det är aldrig skrik och bråk i stallet hästarna 
emellan. Jag tror att det är viktigt för att må bra 
också, inte bara för oss människor utan även för 
hästarna att få tillhöra ett sammanhang för att 
känna sig trygg, uppskattad och älskad.

Catarina Norqvist och hennes djur tar nya 
tag på banorna framåt vårkanten och tränar på 
i Västerfjärdens lugna vatten inför de stormar 
de tänker skapa på tävlingsbanorna framöver. 
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Jag har lite svårt att 
göra mig av med
djuren och de får
stanna här hela livet

Sällskapsdjup, ren-
hållare och humör-
höjare. Minigrisen 
Cornelis har sin 
plats i Catarina  
Norqvists stall.

FAKTA

>> Träningsresultat – Catarina Norqvist:
År Resultat Prispengar (kr)
2015 35 st:   5–1–3 244.150
2016 65 st: 12–5–2 538.900
2017 35 st:   7–4–1 296.400
2018 88 st:   7–8–8 568.900
2019 79 st:   8–9–9 1.138.450

Van Gogh (t.v.) ordnade Catarinas skönaste seger. Till höger ny-
förvärvet Bork Faksa som väntar sitt första föl med Lome Brage.

Foto Jenny Rehnman

Dubbla V75-finalsegrar till trots, Cata- 
rinas skönaste seger togs i Lycksele…

Foto ALN

CECILIA KRISTOFFERSSON
cecilia@sulkysport.se

Vintertid tränar Catarina Norqvist helst på sjöis, men när den inte håller för träning 
finns andra vintervägar att tillgå. Här är det USA-födde sjuåringen Kalles Caviar Ås, 

som prepareras på norrländska vintervägar inför den stundande tävlingssäsongen. Hästen har hittills vunnit 
tre starter på svensk mark.

Foto Jenny Rehnman


