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STARRKÄRR. Ales häst-
vänner är att gratulera!

En proffsryttare har 
anlänt.

Malin Trollnäs har 
bytt Västerås mot 
Starrkärr för att arbeta 
hos Maria Lindén och 
Håkan Eriksson på Ale 
Ridsport.

Det är ingen tvekan om att 
Malin Trollnäs ankomst har 
väckt uppmärksamhet bland 
traktens hästentusiaster.

– Många har gratulerat och 
framfört sin beundran över 
att vi lyckats knyta Malin till 
oss. Vi är naturligtvis fan-
tastiskt glada. Vi har fått en 
proffsryttare till våra hästar 
och dessutom kommer hon 
att kunna hjälpa våra kunder 
med tips och råd, säger Maria 
Lindén.

Vem är då Malin Troll-
näs?

– Jag är en 27-årig Väs-
teråstjej som har arbetat med 
hästar på heltid sedan jag tog 
studenten 2000. Jag starta-
de eget företag 2004 med in-
riktning på träning för hästar 
och elever. Det handlar om 
tävling, tillridning, inrid-
ning, förädling och försälj-
ning, säger Malin som bland 
annat har två hästar i träning 
för välkände Royne Zetter-
man.

Malin Trollnäs egna me-
ritlista som tävlingshoppare 
innehåller bland annat en sil-
vermedalj från Lag-EM 2002, 
hon har varit med i utmanar-
truppen som senior med in-
ternationella Grand Prix-pla-

ceringar. 2004 blev det ett in-
dividuellt brons vid SM ut-
omhus. Där utöver har Malin 
utbildat unghästar till samtli-
ga championat och Unghäst-
VM 2008.

Hästintresset är medfött. 
Hennes pappa var tävlings-
ryttare på medelsvår nivå och 
redan vid fyra års ålder sattes 
Malin i ridskola.

– När jag fyllde nio fick jag 
min första tävlingsponny och 
sedan har det fortsatt.

Enda gången som Malin 
Trollnäs funderade på att 
ta ett break från ridsporten 
var när hon gick sista året på 
gymnasiet, men mer än en 
tanke blev det aldrig.

– Jag hade så himla mycket 
med skolan att jag ville lägga 
ned hästarna ett tag. I samma 
veva som jag hade bestämt 
mig för det så ringde Lars 
Hedin och frågade om jag 
kunde tänka mig att rida 
hästar åt honom. Han hade 
då bott 15 år i England och 
konkurrerat med Whitakers, 
berättar Malin.

– Det blev inget uppe-
håll och tur var väl det. Lars, 
som tyvärr är avliden, betyd-
de oerhört mycket för mig. 
Han gav mig möjligheten att 
komma upp på landslagsni-
vå. Det var fyra oerhört gi-
vande år.

Malin Trollnäs beskrivs 
av många som en riktig ar-
betsmyra, något som Maria 
Lindén skriver under på.

– Hon är extrem. Hon 
brukar vara i stallet vid sju på 
morgonen och inte gå hem 
förrän vid nio-tiden på kväl-
len.

Förmodligen beror det på 

den envishet och målmedve-
tenhet som Malin sätter upp 
med sitt arbete.

– Har jag satt upp ett mål så 
ska jag nå dit och jag ger mig 
inte förrän jag är där. Jag är 
dock ingen drömmare, fast-
slår Malin.

Vad är det i arbetet som 
är så stimulerande?

– I grund och botten är 
jag en hästnörd och det finns 
naturligtvis en stor kärlek till 
djuren. På senare år har häs-
tarna förändrats från att bara 
vara kompisar till att också 
vara arbetsredskap. Ju bättre 
de hoppar, ju mer tycker jag 
om dem. Det låter hårt, men 
så är det.

Vad är det hästarna har 
som attraherar dig?

– Det är fascinerande djur. 
Man måste vara ödmjuk och 
lyssna på sin häst. Det är häst-
ten som ger svaret. Genom 
att läsa sina djur får man reda 
på om de trivs, är friska och 
så vidare. Det är viktigt för att 
nå resultat. 

Om du inte hade sysslat 
med hästar, vad hade du ar-
betat med då?

– Jag hade inte suttit i 
kassan på Ica. Förmodligen 
hade jag gjort något kreativt, 
jobbat som designer eller in-
redningsarkitekt. Jag gillar 
färger och bilder.

Maria Lindén och Håkan 
Eriksson lärde Malin Troll-
näs att känna för drygt fyra år 
sedan. Det var i samband med 
att hon köpte en häst av Mias 
syster i Vallentuna.

– Det ena gav det andra. 
Mia och Håkan är underba-
ra människor och dessutom 
har de en fantastisk bra butik. 
Innan jag bestämde mig för 
att flytta hit besökte jag fem, 
sex anläggningar i Skåne, 
men landade till slut här. Jag 
vägde för- och nackdelar och 
kom fram till att detta var det 
absolut bästa stället.

Flyttlasset gick i början av 
januari och trots att hon bara 
varit alebo i en dryg månad 
trivs hon ypperligt med till-
varon.

– Folket som bor här är 
väldigt trevliga, säger Malin.

Nu är det inte bara alebor-
na som kommer att få stifta 
bekantskap med Malin Troll-
näs. I Lilla Edets Ridklubb får 
man ett välkommet tillskott 
inför tävlingssäsongen.

– Jag kommer att tävla för 
Lilla Edets Ridklubb, som 
gör sitt första år i Elitserien. 
Det ska bli jättekul!

Det är många som vill dra 
nytta av Malin Trollnäs tjäns-
ter och experttips, men det är 
absolut inget som stör henne, 
snarare tvärtom. 

– Det är kul att folk vill ha 
min hjälp. Sporren i det här 
arbetet är att få uppskattning 
för det man gör och kan, av-
slutar Malin Trollnäs.

Proffsryttare har anlä
– Malin Trollnäs är en målmedveten arbetsmyra
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MALIN TROLLNÄS
Ålder: 27.
Intressen: Inredning, matlagning, 
shopping. Jag älskar havet, att åka 
båt, sola och bada.
Utbildning: Ekonomiskt program.
Lyssnar på: Radio mestadels. Jag är 
en allätare. Lars Winnerbäck är dock 
en stor favorit.
Semesterparadis: Miami. Jag 
längtar också efter att få komma till 

USA:s västkust.
Det gör mig arg: Dåliga bilförare. 
Sedan gillar jag inte otacksamhet.
En ledig kväll: Då städar jag, lagar 
god mat och umgås med vänner. 
Sommartid spenderar jag gärna en 
ledig dag vid havet.
Motto i livet: ”Man vinner inga 
medaljer på att fika”.


