
VÄLJ TRAV
– en sport med många möjligheter



TRAV I KORTHET

Det var under en junidag 2018 som Emilia Leo slog ige-
nom på allvar. Hon hade aldrig segrat en lördag i travets 
elitserie framför mängder av tv-tittare. Men på mindre än 

20 minuter hade hon tagit en dubbelseger på bästa 
sändningstid. Skådeplatsen var Östersundstravet 
och publiken på plats på travbanan och hemma 
i tv-soffan fick se en ny stjärna tändas.

– Det var helt fantastiskt. Det är en dag 
som jag alltid kommer att minnas. 

Att vinna de loppen var större 
än vad jag kunde tro. 

Det gav mig mycket 
reklam och upp-

märksamhet.
Ett av stor-

loppen 
vann 

hon med sin egen ögonsten, Sign Me Up Too. Det är en 
häst som betyder väldigt mycket för Emilia för förutom 
många stora triumfer har han travat in över en milon 
kronor. Han har också bidragit mycket till att uppmärksam-
heten kring henne som både tränare och kusk har ökat och 
att hon därmed har fått chanser att tävla med andras hästar.

– Det är jätteroligt såklart att få chansen att köra så 
många olika hästar. Att få köra åt andra tränare måste man 
få göra för att utvecklas. Så det är roligt att de tror på mig. 

Emilia började sin karriär med att köra ponnyhästar 
och tävla i ponnytrav. Hon är ursprungligen från Borlänge 
och efter att ha valt travgymnasiet Wången flyttade hon till 
Östersund. Där spenderade hon tre år i skolan och efter det 
har hon jobbat hos många olika tränare för att se och lära 
sig så mycket som möjligt. Nu arbetar hon som lärling, men 
drömmen om en egen karriär som proffstränare finns där.

– Jag är egentligen ganska nöjd som det är nu. Men för 
att bli proffstränare måste man gå olika kurser och jag har 
bara en kvar innan jag kan ta ut den licensen. Så aningen 
gör jag det till hösten eller så fortsätter jag som det är nu ett 
tag till. 

VARFÖR TRAV?   Det är framförallt hästarna som är det fan-
tastiska med travsporten. Jag älskar verkligen  att hålla på med 
hästarna. Det är också kul för att det är unikt att inom travet tävlar 
alla på samma villkor. Män mot kvinnor och proffs mot amatörer. 

HÄR ÄR NÅGRA EXEMPEL PÅ  
VAD MAN KAN JOBBA MED:

Travtränare
Hästskötare
Funktionär

Lärare
Forskare

Travskoleledare
Transportör

Foderleverantör
Hovslagare
Veterinär
Journalist
Fotograf
Reporter
Sportchef

VI BEHÖVER DIG!
På travsport.se/ungitravet hittar du mer  

information för dig som är ung i travsporten.

 
En travhäst 

springer 1000 
meter på 

70 sekunder.

2800  
personer 

beräknas jobba 
heltid inom 
travsporten.

Det är trav i 
Sverige alla 
dagar utom 

julafton.

Det finns  
omkring  

18 000  
travhästar  
i träning.

Det är 

51 
kilometer i 

timmen.

27-åriga Emilia Leo har tillhört de mest framgångsrika ryttarna och lärlingarna 
under flera år. Ett bevis på hennes storhet är när hon blev vald till Årets komet 
2018. Många stora namn har fått utmärkelsen och nu var det henens tur. 

– Det är bland det största jag varit med om och det är något jättestolt över det.

PROFFS I BÅDE  
SADELN OCH SULKYN
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Hon är alltid på spång med ett leende på läpparna.
Att tävla på topp kräver många resor och mycket packning. 



Han vann sitt första travlopp när han bara var 15 år. 
Magnus A Djuse är yngst i en syskonskara med fyra bröder. 
Alla hans storebrorsor är aktiva inom travsporten. Ibland 
händer det att alla fyra med efternamnet Djuse möts i 
travlopp. Mattias Djuse är proffstränare på Solvalla i Stock-
holm, Martin P Djuse har haft Sundsvall som bas men 
kommer inom kort att flytta till Frankrike för att jobba med 
hästar där. Mats E Djuse håller till i Östersund där alla fyra 
bröder är födda och uppväxta. 

– Det är egentligen inte så speciellt att alla vi håller på 
med trav. Vi peppar varandra och hör alltid av oss om det 
går bra för någon. Vi blir ofta jämförda med varandra inom 
travet, men det gör inte så mycket. Vi är vana med det nu, 
säger lillebror Magnus.

Under uppväxten i Östersund har det alltid funnits 
hästar på gården. Magnus började att tävla i ponnytrav när 
han bara var åtta år. 

– Det var ganska givet att jag skulle hålla på med trav 
eftersom hästar alltid har funnits omkring oss. 

Han har verkligen gjort en kometkarriär som kusk och 
redan under tiden på travgymnasiet Wången har han vunnit 
på V75 och alltså passerat milstolpen 100 segrar. Något han 
var yngst med att göra någonsin.

– Det har gått över förväntan hela tiden, så det är klart 
att jag är nöjd. 

Nu har han precis tagit studenten och tiden efter skolans 
slut har han spenderat på olika travbanor för att göra det 
han älskar allra mest, tävla med hästar i travlopp.

– Det funkar väldigt bra som det är nu och varför det 
går så bra för just mig vet jag inte egentligen. Jag hoppas 
att jag har känsla för hästarna och så älskar jag att tävla, det 
kanske är förklaringen.

Magnus A Djuse trivs med 
tillvaron som den är nu och har 
inga planer på att börja träna 
hästar på ett professionellt plan 
i framtiden.

– Jag har inte några speciella 
planer eller mål i framtiden. Jag 
kommer nog inte bli egen 
tränare, utan jag sat-
sar på kuskyrket. 
Nu kör jag bara 
lopp och trivs 
väldigt bra 
med det. 

VARFÖR TRAV?    Vi har alltid haft hästar hemma på gården, så 
att hålla på med trav har varit givet för mig. Men det bästa är 
helt klart hästarna. Men det är också folket runt travet som gör 
det så kul. Det är många roliga människor i den här sporten.

Magnus A Djuse blev den yngste kusken att nå 100 segrar i sul-
kyn. Det rekordet slog han när han fortfarande gick på gymnasiet.

– Det var speciellt att vara först med det rekordet, så det var 
väldigt kul, säger han.

YNGST TILL 100

Hon växte upp med hästar då hennes pappa alltid varit tra-
vintresserad. Men Ellinor började först med ridning, innan 
travet lockade mer. Efter travgymnasiet på Wången blev 
det senare jobb hos travtränaren Daniel Redén i Enköping 
utanför Stockholm. Där har hon nu jobbat i fem år och fyra 
av de åren har hon skött om åttaårige Propulsion som kom 
från USA under sommaren 2015.

– När han kom var han väldigt långt ifrån den han är idag. 
Han var rätt oansenlig och både tyst och lugn. Så kan man 
säga att han inte är idag, säger 24-åriga Ellinor med ett skratt.

– Nu är han full av energi och har ett stort självförtroen-
de. Ibland kan han vara helt vild, men han är väldigt snäll 
och vill mest bara leka med mig.

Efter flytten från USA har Propulsions karriär fullkomligt 
exploderat och under de senaste åren har han blivit en av 
världens bästa travhästar. Han har travat in över 27 miljoner 
kronor och elva av de miljonerna kom bara under 2018.

– Det är såklart annorlunda att ta hand om en så bra 
häst. Han är den största delen av mitt liv och jag är alltid 
där han är. Vi gör allt tillsammans och det blir många och 
långa resor. Han kommer alltid först och jag tänker på 
honom jämt, även när jag är ledig.

Varenda steg Propulsion tar granskas och varje gång han 
tävlar blir det stor uppmärksamhet.

– Men jag är inte en sådan person som solar mig i glan-
sen direkt. För några år sedan tyckte jag det var väldigt job-
bigt med all uppståndelse. Men jag har blivit bättre på det. 
Nu känner jag mig mer avslappnad och försöker att inte gå 
runt och tänka på att han är värd sjukt mycket pengar.

Ellinor sköter även andra bra hästar hos team Redén, 
men det är just Propulsions framgångar på tävlingsbanan 
som gjort henne till en känd häst-
skötare med mängder av stora 
framgångar. 

– Mitt jobb är att ta 
hand om honom på 
bästa sätt och att han 
alltid ska må bra. Jag 
älskar honom och 
han är den största 
delen av mitt liv. 
Jag är sjukt stolt 
över honom och 
ibland när jag sätter 
mig ner och tänker 
på allt vi har varit 
med om kan jag bli 
helt överväldigad. 

VARFÖR TRAV?    Det är väldigt spännande med travsport och i ett stort stall 
som jag jobbar händer det alltid något. Det är roligt att brinna för något så 
mycket och ha det som arbete. Jag älskar hästar och det har jag i mitt blod.

Ellinor Wennebring tar hand om stjärnhästen Propulsion 
varje dag. Han är en av världens bästa hästar och har 
alltid blickarna på sig när det är dags för tävling.

– Jag är sjukt stolt över honom, säger superskötaren.

ALLTID VID  
STJÄRNANS SIDA
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Att få jobbet som skötare till tv-kändisen Vinnie krävde 
många intervjuer och hon fick även provjobba med att ta 
hand om den lilla hästen. Efter några månader kom äntli-
gen samtalet, Anna Engström hade fått jobbet alla ville ha.

– Att det var jag som fick det har förändrat hela mitt liv 
och det är jag evigt tacksam över.

Anna har en gedigen hästbakgrund och hon har jobbat 
hos travtränare som Stefan Hultman, Roger Walmann, 
Timo Nurmos och Daniel Redén. Hos just Redén arbetade 
hon i över fem år och under de sista åren var hon ansvarig 
för inkörning av unghästar. Sedan läste hon en annons 
med rubriken ”vill du ha Sveriges drömjobb?”. Och jobbet 
det handlade om att ta hand om den lilla miniatyrhästen 
Vinnie. 

– I ansökan fick man se en liten film om Vinnie och så 
skulle man själv göra en film och skriva ett CV. Jag tänkte 
att det skulle vara så många som sökte jobbet att det borde 
vara helt omöjligt att få.

Att ha ansvaret för tv-kändisen Vinnie kräver noggrant 
arbete. Han ska kunna många konster och han visar upp sig 
i många travsammanhang för att locka nya till travsporten.

– Han är helt magisk och jag tror aldrig han har gjort 
något fel. Han är alltid så snäll och ärlig. Vår huvudsyssla 
är att träna inför kommande filminspelningar och det får vi 

öva på varje dag. Allt måste vara färskt i minnet på honom 
när det är dags för att filma. Och så får han träna att dra 
vagn för att hålla igång kroppen.

Förutom att sköta om Vinnie har Anna även andra 
uppdrag. Hon är chaufför till startbilen på både Solvalla 
och Sundbyholmstravet i Eskilstuna. Det innebär att Anna 
släpper iväg startfältet till Sveriges största lopp varje år, 
Elitloppet. 

– Att jobba som funktionär och köra startbilen är bland 
det roligaste jag vet. 

Som Vinnies skötare har många dörrar öppnats för Anna 
och hon själv får också mycket uppmärksamhet när hon 
turnerar runt med den lilla kändisen.

– I början visste jag inte riktigt hur jag skulle hantera 
uppmärksamheten. Men det har blivit en del av mitt jobb 
och jag trivs med det. Eftersom jag har synts mycket har det 
bland annat gjort att jag kunnat starta en egen podcast som 
heter ”vilket hästjobb”. 

VARFÖR TRAV?   Travsporten är helt fantastisk på alla sätt och vis. 
Det bästa är att man aldrig kan vara för gammal för att hålla på 
med travet. Det är öppet för alla och glädjer många.

Anna Engström är reklamhästen Vinnies tränare. Dessutom kör hon 
startbilen på huvudstadsbanan Solvalla och så hörs hon i podcasten 
”vilket hästjobb” varje vecka.

–Det är fullt upp, men jag älskar mitt jobb.

ANNA TRÄNAR VINNIE 
FÖR REKLAMFILMER

Leon Hallén blev tidigt intresserad av trav när han följde 
med sin morfar på olika tävlingar under sommarhalvåren. 
Han följde alltid V75 på lördagarna och tävlingarna som 
Solvalla hade på onsdagskvällar.

– Men då var det mest att man lyssnade på sportradion 
efter den rätta V75-raden och dagen efter kollade jag alltid på 
målfoton i dagstidningen. 

När han blev ungefär 12 år började han besöka Solvallas 
travbana i Stockholm och Elitloppet var alltid årets höjd-
punkt för Leon och hans kompisar. 

– Första gången jag var på Solvalla blev jag nästan chockad 
över hur fort det gick när hästarna sprang förbi under ett lopp. 

När Leon hade gått ut skolan behövde han under en 
period ett jobb. Han var väldigt travintresserad, men hade 
aldrig satt sin fot i ett stall. Ändå ringde han upp Marcus 
Lindgren som är travtränare i Halmstad och frågade om han 
fick komma ner och vara hästskötare. Trots att han inte hade 
någon som helst erfarenhet fick han jobbet.

– Jag kom ihåg när jag körde häst första gången, det var rug-
gigt häftigt. Jag lärde mig otroligt mycket under tiden i stallet. 

Leon träffade sin nuvarande sambo Annsofie Norman 
under sin tid hos Marcus och tillsammans åkte de ner 

till Frankrike för att vara hästskötare under vintern. Att 
tävla på den stora travbanan Vincennes är något de flesta 
svenskar drömmer om och Leon och Annsofie var nu på 
plats mitt i hetluften.

– Men det var hårt jobb från tidig morgon till sen kväll 
Men att få vara där nere och tävla med hästar på världens 
tuffaste travbana är en riktig upplevelse. 

Efter några månader i Frankrike flyttade Leon och 
Annsofie tillbaka till Sverige. Han anmälde sig till en 
öppen audition på produktionsbolaget Kanal 75 
som sköter alla travsändningar i tv. 

– Men jag fick inte något jobb då och ingen 
ringde tillbaka. Men så fick jag chansen att gå 
på ytterligare en audition något år senare. Då 
gick det bättre och jag fick jobb bara någon 
vecka senare. 

Nu jobbar Leon flera gånger i veckan 
som expert i olika trav-tv-program. 

– Jag hoppas att jag förmedlar någon 
slags kunskap till tittarna. Mitt jobb är 
att berätta på ett sådant sätt så alla för-
står. Jag hoppas att jag har en behaglig 
röst, är ödmjuk och prestigelös. Det 
måste man vara i det här jobbet.

– När jag var yngre var jag ganska 
tillbakadragen, men nu har jag verkli-
gen fått träna på att titta in i kameran 
och prata med främlingar varje dag.Det 
utvecklar en otroligt mycket. 

VARFÖR TRAV?   Ett travlopp är så fantastiskt att titta på, 
det är verkligen två minuter av adrenalin. Inom travet finns 
det många härliga människor. Nu är det också så att varje 
häst kan segra i ett travlopp för alla är så jämna. Det är 
charmen med både sporten och spelet.
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Tv-profilen Leon Hallén guidar travtittarna flera gånger i veckan. 
Men bara för några år sedan arbetade han själv som hästskötare.

– Travet är en stor härlig värld, säger han.

FRÅN STALLET  
TILL TV-RUTAN 
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ETT URVAL AV GYMNASIUM 
MED TRAVINRIKTNING
  NYTORP,  

Bollnäs

  LILLERUD,  
Karlstad

  VRETA, 
Linköping

  JÄGERSRO,  
(Malmö lärlingscenter),  
Malmö

  STIERNHÖÖK,  
Rättvik

  SÖTÅSEN AXEVALLA,  
Skara

  BERGA,  
Stockholm

  SOLVALLA,  
(Spånga Gymnasium),  
Stockholm

  KVINNERSTA,  
Örebro

  WÅNGEN,  
Östersund

Besök skolornas hemsidor för mer 
information och kontaktuppgifter.

På www.naturbruk.se kan du se fler 
skolor som erbjuder hästinriktning. 

VIll du veta mer om travsporten?  
Besök www.travsport.se/borjamedtrav
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