
 
 Wisby Ridklubbs hoppryttare 

 INDRA ÖSTRÖM 
 - som kvalat till Falsterbo kommande helg

Hej! Hur är läget?
Tack det är bra. Mycket förberedelse och jobb 
hela dagarna, så det blir många sena kvällar i 
stallet. Men det är kul att putsa och packa inför 
tävlingar.

Falsterbo alltså. Vad är det du skall göra 
i Falsterbo?
Vi har kvalat in till Krafft the Tour of Amateurs. 
Vi direktkvalade redan i mars som ett av de 
tre bästa ekipagen i landet den månaden. Så vi 
har vetat det här ganska länge nu. Det här har 
varit årets höjdpunkt och nu känns det nära och 
verkligt.

Hur var planen i början av året?
Försöka kvala till Falsterbo och sedan tävla 
division 1 med Wisby Ridklubb på Strömsholm, 
Sundbyholm och Runsten men Kenia skadade 
sig samma vecka som allsvenskan skulle dra 
igång. Så planen blev helt omkullkastad och vi 
visste inte hur lång rehab som skulle krävas. Så 
det såg lite mörkt ut med Falsterbo ett tag för vi 
visste inte hur lång tid det skulle ta att komma 
tillbaka igen och hur omfattande skadan var in-
värtes. Men det har gått bättre än förväntat och 
nu är vi här och det känns bra. Vi kunde åka och 
tävla redan på Runsten men tyvärr hade Wisby 
Ridklubb fått dra sig ur allsvenskan eftersom 
klubbens ryttare varit lite olycksdrabbade med 
skadade hästar. Innan Runsten hade vi en bra 
helg och gjorde en felfri runda på 120 men då 
det var första riktiga starten efter skadan red jag 
inte mot klockan. Hon kändes oväntade fin så 
jag efteranmälde till 125 och där vann vi, så det 
var en skön comeback.

Skadade sig säger du. Vad har hästen 
gjort?
Hon blev rädd för travare på uteritt och hon är 
så kvick i sina vändningar och när man ramlar 
av så stannar hon inte. Så hon skenade hem 
och gick omkull på asfalt. Det var lite chock-
artat att komma hem och se sin häst så skadad 
med öppna blödande sår över hela ena sidan. 
Såren läkte ihop relativt fint även om man än 
idag ser spår efter dem. Det som tagit tid att 
repa sig från är en muskelskada höger bak som 
redan sedan tidigare är hennes svaga sida. Men 
vi har kämpat och kämpar på . Vi har haft en 
fantastisk hjälp av veterinär, ”vår” equiterapeut 
och tränare. Både Anna Nordahl och Maria 
Ankarcrona har kommit med mycket bra och 
anpassade övningar för att ge Kenia bästa 
förutsättningarna.

Kan du berätta lite om din häst Kenia?
Jag har haft Kenia Carcases som hon heter i 2,5 
år. Hon är ett 12-årigt polskt fullblod. Vi hittade 
henne genom ett filmklipp på sociala medier. 
Jag letade inte efter någon häst just då men både 
mamma och jag blev väldigt förtjusta i hästen. 
Vi blev lite påtvingade av bekanta att kontakta 
säljaren och efter samtalet med säljaren beslöt 
jag mig för att ta av mina sparpengar och 

köpte en flygbiljett till Ängelholm. Där blev 
jag hämtad av säljaren. Det var något alldeles 
speciellt med Kenia. Jag fick provrida en häst 
till som fanns i stallet. Min dåvarande tränare 
och alla runt oss i hästvärlden som vi rådfrå-
gade tyckte att jag skulle välja den andra hästen 
som var mer skolad, balanserad och hade en 
bra TDB-rad, men jag kände själv att Kenia 
var hästen för mig och jag ångrar inte att jag 
stod på mig i det beslutet. Så jag lyckades pruta 
på hästen och vi beslöt oss att sälja dåvarande 
hästar och köpa Kenia. Mamma åkte och 
hämtade henne utan att ens sett henne annat 
än på några filmklipp. På vår första tävling 
hoppade vi 90 och idag tävlar vi 130. När vi 
köpte henne hade hon gjort någon start i 120. 
Så vi har ändå kommit en bit tillsammans. Hon 
kommer långt på sin vilja och har (oftast) ett 
hjärta av guld.

Oftast ett hjärta av guld säger du. Vad 
hände på Gotland Summer Tour?
Jag vet inte riktigt vad som hände. Hon hade 
behövt en helt annan ridning än vad jag är 
van vid. Hon var väldigt ”stoig” och ville inte 
hoppa och jag är inte van att rida henne under 
de förhållandena så jag hade behövt rida henne 
på ett helt annat sätt och blev helt enkelt lite 
”lurad” då hon var så fin på framhoppningen. 
Väl inne på banan så slog hon bakut redan 
innan vi kommit igång och sedan verkligen 
nitade på hinder vilket är olikt henne. Hade 
hon inte varit så fin på framhoppningen hade 
det känts oroväckande att det kunde varit något 
fysiskt, men eftersom hon var lite avig redan 
när vi broddade hemma så kände jag att det var 
nog förhoppningsvis humörsrelaterat.

Känns det oroväckande inför Falsterbo?
Det är klart att det inte är skönt att faila på 
genrepet men jag tror ändå att jag har gett henne 
och oss de bästa förutsättningarna. Equitera-
peuten som kan henne utan och innan har gått 
igenom henne. Vi har haft ett riktigt bra dressyr-
pass för Maria Ankarcrona här i veckan och vi 
fick helt ovärderlig hjälp av Sylve efter tävling-
en i söndags. Kenia gillar normalt att vara iväg 
och tävla så jag tror och hoppas att hon kommer 
tagga till när hon kommer på meeting.

Så då känns det bra nu inför Falsterbo?
Ja och det är något vi sett fram emot och även 
om det inte skulle gå bra så är det en erfarenhet 
att ha med sig och jag har aldrig tidigare varit 
på Falsterbo så jag ser verkligen fram emot det 
nu. Efter starten i söndags kände att jag inte 

ville åka men nu har jag laddat om. Sedan är det 
ju klart att man gärna vill gå till final men jag 
kan inte göra så mycket mer än att rida så bra 
jag kan och hoppas att min stjärna är tillbaka i 
sitt rätta jag till helgen.

Du tog studenten för en månad sedan. 
Hur ser framtiden och dina mål ut?
Jag vill inte plugga vidare just nu för jag vill 
kunna satsa på hästen och målet i år har varit 
att befästa sig på 130-nivå och försöka kvala 
till 140. Det känns som att när man kvalat till 
en ny höjd så är man stabil på nuvarande. Ett av 
målen för 2022 har väl varit att försöka kvala 
till Falsterbo och det blev ju klart redan i mars 
så då var ju målet att förbereda henne så bra 
som möjligt inför den tävlingen. Sedan är det 
ju att fortsatt utvecklas som ryttare och stärka 
Kenia. Den första augusti börjar jag en tjänst 
inom Polismyndigheten och det ser jag 
verkligen fram emot.

Vilket är ditt bästa minne med Kenia?
Vardagsminne är varje gång vi åker och badar 
med henne för hon älskar verkligen att bada. 
Det kan bli Kalkbrottet, Träkumlagropen eller 
Tofta där man även kan få en härlig galopp 
längst strandlinjen. Annars skulle jag säga 
något meetingminne eftersom det är bland det 
roligaste jag vet att vara på meeting med henne 
och då blir det nog ändå Västervik förra året. 
Det var en så mysig tävlingsplats och vi stod 
uppstallade på tävlingsplatsen tillsammans med 
många gotlänningar och bodde mysigt i när-
heten. Där vann jag 110 första dagen och sedan 
hade jag fyra fel i vår andra 130 någonsin och 
kom på en femte plats sista dagen i ett startfält 
med mycket välmeriterade ryttare.

Om du ska ange ett hästminne som inte 
handlar om Kenia vad skulle det vara?
Definitivt när jag vann med min ponny Macke 
på Värendsvallen i Växjö. Det är en tävling som 
jag varit på tre år i rad och första året var jag 
där med min ponny Red och red lägsta cupen 
och var så lycklig när vi gick nolla i en klass. 
Sista året slog jag alltså till med vinst vilket 
jag inte ens kunde drömma om. Jag gick ut 
tidigt i startfältet och vår tid höll hela startfältet 
igenom. Det var en fantastisk upplevelse men 
så nervöst att bli intervjuad inför alla. Det var 
en skön känsla att få leda det ärevarvet kan jag 
lova.

Det var trevlig att få en pratstund med dig. 
Lycka till på Falsterbo!

FEM SNABBA
Sto eller valack: Valack :)
Bästa tävlingsplats på Gotland: Traume
Svart eller brun utrustning: Svart
Drömhäst: Lacroix
Förebild inom hästsporten: Carl Hedin eller 
Malin Baryard

Vi kommer bjuda på mer sommarläsning 
inom det närmaste så håll ögonen öppna


