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BÄTTRE TIDER!
Våra nya öppettider från och med mars är:

Måndag och torsdag 10-18
Tisdag, onsdag och fredag 10-16

Nu finns vi 
i Nödinge!

Öppettider: Vardagar 8–18  Lördagar 9–13

Rödjans väg 2
Tel. 0303-35 09 90

Vi har reservdelar och 
till behör till alla bilar.

10 % 
rabatt
på alla tillbehör med 
Mekonomenkortet.

Susanne har fattat galoppen
Hästar är hennes liv.

Susanne Sivrup-Rosenqvist är Ales första professionella galopptränare.
I dagsläget har hon sju hästar i träning men målsättningen är att 

ha minst det dubbla.

Hur föddes ditt intresse 
för hästar?
– Jag fick för mig att jag 
skulle börja rida när jag var 
sju år. Samtidigt önskade jag 
mig en katt. Mamma sade 
att jag fick välja och då blev 
det ridning. Jag började med 
ponnyhästar, hoppning, men 
gick sedan över till ponny-
galopp som 14-åring. Sedan 
var jag fast i galoppens 
värld.
Utövade du någon 
annan idrott som ung?
– Ja, jag spelade handboll 
upp till junioråldern. Jag var 
målvakt i Sävehof. Vi spe-
lade på en ganska hög nivå 
med träningar fem dagar i 
veckan. Skador tvingade mig 
att sluta, vilket kändes tufft 
då. Som tur var hade jag 
hästarna.
Hur blir man professio-
nell galopptränare?
– Det är en lång utbildning. 

Jag blev Sveriges yngsta 
amatörtränare när jag tog 
licensen som 18-åring. Nu 
var tiden mogen för att ta 
steget fullt ut och bli profes-
sionell. Utbildningen var i 
Östersund och det var job-
bigt vill jag lova. Det hand-
lar mycket om ekonomi, 
företagande, marknadsfö-
ring och så vidare. Du går 
inte in i hästbranschen för 
att bli rik, men det går ändå 
att tjäna pengar.
Berätta om din verk-
samhet i Ölanda?
– Jag har sju galopphäs-
tar i träning, målet är att ha 
mellan 16-20. Du får betalt 
för ditt jobb, men det är 
hästägaren som erhåller det 
mesta av prispengarna. Av 
vinstsumman i ett lopp får 
jockeyn tio procent och trä-
naren tio procent.
Vem är stallets 
stjärna?

– Det är Promise. Just nu är 
han åttonderankad efter en 
bra inledning på året.
Vilka är de viktigaste 
egenskaperna för att 
bli en bra tränare?
– Känslan, att kunna läsa 
hästen och höra vad den 
säger och hur den mår. Du 
ska vara organiserad och ha 
en bra kommunikation med 
hästägaren. 
Vem är Skandinaviens 
bästa jockey?
– Dansken Jakob Johan-
sen och av svenskarna är det 
Per-Anders Gråberg.
Din framtidsdröm?
– Att bli bland topp-tio av 
alla tränare i Skandinavien. 
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SUSANNE SIVRUP-ROSENQVIST I ÖLANDA


