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Medial galjonsfigur som kan ryta till
Han har glimten i ögat och nära till leendet. Men Ulf Stenströmer är mer
än så. Det är en framgångsrik travtränare med närmare 70 hästar i
träning som väntar när jag äntligen har sökt mig fram till hans gård
utanför Skara.
Det är inte helt lätt att hitta dit, och när jag ringer för att få besked är det
upptaget. Förstås. Men till slut blir det rätt grusväg, och där ligger den,
gården Vasken, där Ulf Stenströmer bor och har en del av hästarna. Här
bor också juvelen i kronan, Noras Bean, kungen som har egen hage precis vid trädgården.
-Så att jag alltid kan ha koll på honom, förklarar Ulf.
Vi sätter oss i ett litet rum i stallet, och Ulf bjuder på kaffe, men själv ska han inte ha.
-Jag har inte börjat med det än, säger han och ler. Igen.
Halkade in i travet
Det är lite charmig buspojke över honom, trots att Ulf har hunnit bli 38 år och har samlat mängder av
meriter, först som kusk och nu som tränare och chef för tio anställda. Men att han kom in i travets
värld var en följd av olika tillfälligheter.
När han var tolv år lämnade familjen Stockholm för Axvall, det lilla samhället närmast Axevallatravet.
Ulf började hänga på travbanan.
-Hästar är så fina djur, och jag var fascinerad över att se travhästarna som sprang runt, runt på
banan.
Efter skolan blev han fast och fick börja i stallet hos Conny Holmberg.
-Jag mockade och borstade. Så fick jag börja köra häst och kände vilken grej det var. En dag fick jag
order om att köra fort, och det var rent otroligt fast jag inte förstod då vilken begränsad häst jag
körde den gången.
Slutade tävla mot Goop
Så småningom blev det mindre och mindre tävling, och mer träning, och det var Björn Goops fel. Eller
förtjänst.
-Jag och Björn Goop lärde känna varandra tidigt, och när han körde mer och mer bestämde jag för att
inte tävla mot honom utan jobba med honom i stället.
I dag är Björn Goop en återkommande kusk bakom Ulf Stenströmers hästar, och själv är han en av de
största proffstränarna som har Axevalla som hemmabana. Det finns dock en som är ouppnåelig i
storlek och storhet. Åke Svanstedt.
Utmanar giganten
Tävlingsmänniskan Ulf Stenströmer har sitt eget sätt att lösa den konkurrenssituationen. Han syns
och hörs gärna i media, och är en stående medverkande i intern-TV under travdagar.
-Jag tycker att det är kul att framföra mina åsikter. Desutom hymlar jag inte utan berättar hur det är
med mina hästar, för jag tycker att folk har rätt att få veta det, säger Ulf och fortsätter:
- Jag har väl blivit lite av galjonsfigur för Axevalla när den mest naturliga inte tar den rollen.

Bekymrad inför framtiden
Han är heller inte rädd för att ryta till. Tidigare i år framförde han ganska skarp kritik mot ledningen
för Axevallatravet, som i hans ögon gjorde för lite för att lyfta travet och anläggningen. Bakom det
utspelet finns en djup oro för vad som ska hända när allt färre travhästar föds upp och säljs.
- Visserligen spelar flera på trav, men nya hästägare skapas inte vid datorn. Om tio år kommer varje
tränare att ha färre hästar i träning – eller så blir det färre tränare, säger Ulf som själv lutar åt det
senare alternativet.
Därför lägger han mycket tid på att locka fler in i hästägandet. Ett av nyförvärven är
handbollsproffset Johan Sjöstrand som spelar i FC Barcelona, och som tillsammans med lagkamraten
Magnus Jernemyr är två av delägarna i treåringen In Rock.
Hästen närmast hjärtat
Vi reser oss för att titta på boxarna som har byggts i den renoverade lagården. I en av boxarna bor
han, Noras Bean, som Ulf tar ut för att visa upp. Det finns en kemi mellan mannen och hingsten som
nästan går att ta på. De står nära varandra, och det är här han har sitt hjärta och din drivkraft.
Hästarna är långt mer än en inkomstkälla.
-Vi ska komma ihåg, säger han, att hästarna inte jobbar för vår skull. Vi jobbar för hästarnas skull.
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