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Resan till Nya Zeeland 30 mars – 12 april 2011 

Det hela började sista veckan i december 2010 då Jörgen pratade med Klaus Koch om möjligheterna att åka till Nya Zeeland och 

starta Annicka i deras storlopp Inter Dominion och Rowe Cup. Efter snabba beslut med ägaren Stig Steiser så var Lisa Mannberg 

och Annicka på väg redan 6 januari. Efter olika karantäner och dylikt var hon fri i Nya Zeeland 15 februari. Under tiden hade 

resesugna svenskar hört av sig till Jörgen för att hänga med på äventyret som började 18.40 30 mars på Arlanda. Deltagare var 

Jörgen Westholm, Krister Westholm, som så kallad teknikchef, ägaren Stig Steiser, uppfödarens broder Håkan "Huntern" 

Karlsson, Åmåls stolthet och Mustads representant Oskar J Andersson, Sören Elfving, mångårig hästägare och kompis till Jörgen 

och Ron Kuiper, holländare som är proffstränare i Frankrike och god vän till Jörgen. 

 

 
Samling på Arlanda före Lift-off! 

Kapitel 1 

18.40 drog vi iväg via London, Bangkok, Sydney, Christchurch och till sist Auckland där vi checkade in på hotellet 

Novotel 39 timmar senare. Ett mysigt hotell 

som Nya Zeeländarna bjöd alla svenskar på.  

Utanför hotellet i Auckland 

 

 

 

 

 

 

 



Snabb incheckning för att sedan sticka direkt till Alexandra Park Raceway, fredag kväll med 12 timmars 

tidsomställning inräknad, för att värma Annicka inför andra heatet av Inter Dominion.  

JW skötte värmningen och var nöjd efter den. 

  
Annika i loppet fredag den 1 april. 

Seafood Buffé smakade bra på fredags kväll! 

 

Övriga i gänget var bjudna på en 

häftig seafood-buffé med dryck. 

Loppet gick, relativt smidigt fick det 

svenska ekipaget ledningen. I sista 

sväng såg segern säker ut men in på 

upploppet tvärstannade Annicka i 

ledningen och slutade nia. Hade 

behövt vara sexa för att gå till finalen 

av Inter Dominion. Besvikelsen var 

stor, framförallt hos Jörgen som 

skämdes inför Nya Zeeländarna.  

 

 



Senare på kvällen, efter åtskilliga Gin & Tonics analyserade Annickas ägare loppet såhär: 

"Vad hände Jörgen? Det såg ut som en vargflock kom bakifrån, attackerade och åt upp henne och sket ut henne 

som nia. Vad hände Jörgen?"  

Efteråt kan vi skratta åt det men just då såg inte Jörgen så nöjd ut. Bryt ihop och kom igen sa vi och gick och la oss. 

Kaptiel 2 

Lördagsmorgon stack vi direkt ut till Annickas stall för att kolla hur hon mådde. Hon visade att hon var lite uttorkad, 

något öm i framknäna och hade bubblande mage redan på kvällen efter loppet.  

Jörgen kollar Annicka dagen efter loppet             

Efter guidning av gårdens ägare, som bland annat 

berättade att markpriset var ca. 600.000 

kronor/hektaren i utkanten av Auckland! Därefter åkte 

vi in till Auckland för en lunch och en båttur ut till 

Devonport där en gammal vulkan gjort en ö som nu var 

bebyggd.  

Under kvällen åt vi middag vid  

nöjeshamnen Viaduct Harbour 

 där det var massor av folk.  

Vi var även uppe i Aucklands  

högsta byggnad, Sky Tower,  

över 200 m högt,  

där man kunde se hela Auckland. 

 

 

 

Lisa longerar Annicka                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilder från dagens sight-seeing! 
Utsikt över ön Davenport 

 

 

 

Utsikt nattetid från Sky Tower 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsikt från Sky Tower – fotat på 192 m över staden!                                                Middag i Viaduct Harbou 

Kapitel 3 

06.30 Söndagsmorgon och avfärd mot havsfiske för fem av svenskarna. Efter många timmars bilfärd genom mycket 

krokiga och kuperade vägar hittade vi till slut en båt i Coromandelområdet som var villiga att köra ut oss 14.00. 

Man skulle tydligen ha förhands bokat men med Jörgen som reseledare löser man allt on the road. Håkan var först 

att provbada Stilla havet, ca 22 grader uppskattar han det till.  

Vågorna gick höga när vi gick ut med båten. Jörgen var sjösjuk först, han hade kört bilen i fyra timmar på helspänn 

på grund av att han sa att alla andra körde på fel sida vägen tills övriga gänget sa att det var han som körde på fel 

sida. Stora vågor och mycket fisk, ett fantastiskt fiske där vi fick 55 firrar, mesta dels "Snappers" och "King fish". 

Fem priser fanns i fisketävlingen, alla fick varsitt. Sören fick flest, 18 stycken. Stig Störst, 73 cm King Fish som han 

fick hjälp av Håkan att landa på grund av mjölksyra.  



 

Håkan tog största Snappern, 42 cm, Jörgen tog första  

fisken och Krillan lyckades ta upp den sista fisken.  

Hajvarning var utfärdad av Håkan men det visade sig  

vara bottennapp...  

Glada fiskare... 

 

Skepparn med fru! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiskarna Sören, Stig, Krister och Jörgen med sin fångst! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan och Kriseter – nöjda fiskegubbar! 

 

Båtföreståndarna bjöd på stekt Snapper på hemvägen över havet i skymningen. Läckert. Hem körde Rally-Krillan, 

JW läste kartan, och "råkade" lotsa in Krillan på en grusväg genom bergsmassivet. Fyra Possumråttor var det enda 

han bromsade för kändes det som. 

Ron och Oskar hade en latdag med båtfärd till Wahieke Island med bad i Stilla Havet, solning på Palm Beach och 

kontroll av baddräktsmodet down-under. 

Kapitel 4 

Klockan 07.00 på måndagsmorgon drog JW och Oskar mot stallet för 

att kolla Annicka. Veterinären kom för blodprovstagningen och sedan 

hade vi en exteriörgenomgång med Anthony Butt, Annickas kusk när 

JW inte är på plats, och Tim Butt, vad de tyckte var viktigt och vad vi 

tyckte var viktigt. Sedan åkte vi till Mustads hästskoshop för att träffa 

Oskars kontakt Cameron Millar. Vi inhandlade lite passgångarskor och 

blev sedan guidade förbi en galoppbana som hade 600 hundra tillresta 

träningshästar varje morgon!!  

Övriga i gänget tog en öl och shoppade vid det gigantiska Supermarket 

som hette Newmarket.  

Samling på hotellet 18.00 för att ta sig till Alexandra Park för 

spårlottning inför finalen. 400 inbjudna ägare och sponsorer. 

Välkomstdrinken serverades i banans eget museum, Hall of Fame. 

Gänget tyckte att ett museum verkligen gav en extra dimension på 

sporten. Aktiva och hästars förtjänster hyllades minst hundra år bakåt i 

tiden. Spårlottningen gick till så att finalhästarnas ägare gick fram och drog sitt nummer och blev intervjuade i 

samband med en god trerättersmiddag.  

 

 



Kapitel 5 

Avfärd mot Rotorua, 25 mil söderut i vulkandistrikten. Vi besökte först Wau-po wonderland. Det var högt upp i 

bergen och det bubblade och pyste svavelrök runt om i landskapet. Största varma grytan var den så kallade 

champagnepoolen, 70 m bred och 70 m djup, med kokande vatten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trekking i Rotorua,(ovan) -  utsikt över Champagnepoolen (nedan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Krister, Ron, Jörgen, Stig, Håkan och Sören vid Rotorua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ron framför en ”het källa” vid Rotorua. 

 

 



På eftermiddagen åkte vi sen till Polynesienspa där man kunde 

bada i olika mineralpooler med uppvärmt vatten från underjorden 

i olika temperaturen. Därefter tog vi bilen söderut mot Taupo 10 

mil för att checka in på ett trevligt motell för att sedan gå och äta 

på JJ's Bar. Topp betyg på den. 

 

 

 

 

 

 

Håkan i Spa! 

 

Enda svensken som inte var med till Rotorua var Oskar som tack vare Mustads Cameron Millar hade fått 

möjligheten att köra ett Workoutrace på Alexandra Park, ett lopp utan totalisator spel.  

 Oskar J Andersson värmer före lopp 

Han fick köra hästen Grant our Chances. Det var mycket annorlunda han fick testa på eftersom loppet hade 

stillastående start och skulle köras i högervarv. Han hade nummer 1 och skrittade fram mot startplatsen bredvid nr. 

2. Plötsligt drog någon upp ett snöre, hästen stannade till, någon ropade och snöret släpptes. Starten gick och 

efter en snabb start satt Oskar i ledningen och eftersom ingen kom upp på utsidan i det 2700 m långa 

loppet körde Oskar ett lugnt första varv efter ca. 1,25. Ut på sista varvet kom i Sverige kände Elitloppsdeltagaren 

Chris Lang upp och la tryck. Efter en tät upploppskamp hade Oskar huvudet före. 



 
Taktik snack före loppet... 

Kapitel 6 

Onsdagsmorgonen började bra för de sex resenärerna med en vinprovning i Nya 

Zeelands finaste vinkällare. Vi avnjöt en Chateauneuf de Pape 2003. Sen åkte vi 

mot flyplatsen i Taupo för att ta en helikoptertur över Tongariro Alpine Crossing, 

en mäktig upplevelse där bland annat delar av Sagan om Ringen-filmerna spelats 

in. Storslaget!! Hemfärden gick över hedarna mot västkusten på nordön där vi 

såg oräkneliga får, vi gissade på en miljon fårskallar. Mjölkkor i lika antal har vi 

sett under våra resor. Snacka om enkelt att vara bonde. Grönt gräs året runt, 

ändå kostade mjölken 12 kronor litern. Hemresan 30 mil tog ca 5 timmar, så 

vägarna var verkligen upp och ned. 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

Helikopterfärd med otroliga vyer! 



Redan innan de övriga gick upp var Oskar med om en "av de bästa upplevelserna i sitt liv". Han körde passgångare, 

på en strand som det varken gick att se början eller slutet på, ihop med Chris Lang och Let Me Thru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vågor och härlig utsikt 

Kapitel 7 

Kl 07.30 var JW, Håkan och Oskar på väg till stallet för att kolla att allt var bra med Annicka så hon kunde starta i 

Inter Dominion Consolation under fredagen.  

Gården där Annicka bor! 

Övriga i gänget åkte till Auckland för att åka på delfin- 

och valsafari men tyvärr för hård sjögång. Inställt. 

Istället gick de till Aucklands akvarium och såg hajar, 

rockor, pingviner och massor med olika fiskar. 

På kvällen var vi bjudna på cocktailparty tillsammans 

med Klaus Koch utav Nya Zeeländska Travförbundet på 

Sky City hotell. 150 gäster träffades i exklusiv miljö med 

dryck och snittar och snackade om fredagens tävlingar. 

Ron fyllde år så vi passade att ge honom en 

födelsedagspresent under kvällen. En bakvänd Bungyjump, svårbeskriven. Man blev uppskjuten i 200 km/h i en 

korg. Krillan och Oskar var moraliskt stöd i korgen, även om Krillan inte såg ut att vara något stöd. Stadens nattliv 

utforskades av det yngre gardet med holländaren i spetsen. 

 



Kapitel 8 

Fredagmorgon ägnades till lugna valfria aktiviteter inför 

kvällens urladdning. Vi åkte redan klockan fyra för att kunna 

gå runt och kolla muséet lite mer nogrannt. Då hade även 

Oskar föräldrar Katarina och Jan anlänt för att heja fram 

Annicka och Jörgen. När vi kom till banan visade det sig att det 

var klädcode inför Inter Dominion men vi hade ju våra extremt 

läckra blågula ATG-jackor. Jörgen skötte värmning, Oskar 

fotograferade, resten satt som vanligt och gratistuggade i VIP 

logerna. Värmningen kändes okej även denna gång. Loppet 

kördes som lopp 5, 2700 m bil och spår 5. Det tänkta taktiska 

upplägget var en mycket lugn start och köra till slut, men 

Annicka är så extremt startsnabb så hon satt i ledningen redan 

efter några meter. Då spelade Jörgen ett farligt spel och 

släppte till nr. 6, en 20 oddsare. Jörgen hade tidigare under 

dagen pratat med Chris Lang och han hade informerat att 6:an 

var startsnabb och vid sunda vätskor borde kunna hålla till 

upploppets början, där sedan open stretch finns att tillgå. 

Loppet gick i lugn takt till sista långsidan. Den utvändigt 

ledaren såg ut att kunna överta in i sista sväng men 6:an höll 

till upploppet där Jörgen vek ned på insidan och i en mycket 

snabb avslutning kunde vinna med en halvlängd på 

1.16,0/2700 m. 6,23 i odds.   

Priset till Vinnaren! 

 

 

 

 

Tyvärr ingen bild från vinnarcirkeln 

-alla ville vara med på fotot... 

 

 

 

 
Annicka i gemensamma utselningshallen för alla hästar. 

Formen var ännu ej på topp men segern var inför en fanatisk publik,      

med blåjackorna irrandes runt runt i vinnarcirkeln. Sen fick blåjackorna gå till champagnelogen och motta redan 

efter 20 minuter segertavlan, DVD:n, en stor glasklocka och en vinflaska med målbildsetikett på Annicka.  



Sedan fortsatte storloppen under kvällen och gänget samlades i restaurangen där det sedan spelade ett liveband 

fram till 3- tiden. Alla var kvar på olika våningar i restaurangbyggnaden för ett celebrera den lyckade tävlingsdagen. 

 

Kapitel 9 

Lugn lördagsmorgon med lite shopping och huvudvärk för vissa för att sedan dra vidare med flyg mot Sydney. 

Flyget gick 16.30. Kvällen i Sydney, middag i Chinatown, enda dåliga maten på hela resan. Efter det tog vi en 

promenad i Darling Harbour, där var det fullt drag, men vi var trötta och somnade i hyfsad tid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På väg från New Zeeland mot Australien....... 

Kapitel 10 

07.30 sågs Jörgen, Håkan och Stig ute på en power walk.  Vi hittade sedan 

en trevlig taxichaufför som körde oss runt på förmiddagen för att visa oss 

stadens sevärdheter, så som Harbour Bridge och Opera huset m.m. Efter 

det skjutsade han oss till den berömda stranden Bondi Beach, surfarnas 

paradis. Solen var stark, syndes på Jörgens vita skinn. Därefter vilade vi lite 

hemma på hotellet för att sedan åka till Operahuset för att kunna gå runt 

och kika närmare på det. Mäktig byggnad!  

Designad av en dansk, något Klaus Koch gärna berättade.  

Dagen avslutades med middag, vissa tog känguru, 

 ett klart godkänt betyg, men kvällens vin  

var en höjdare. Shiraz 2005 Brother in Arms. 

 

 

 



Så här läckra grabbar spanade in Bondi Beach!.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitel 11 

Fria aktiviteter på måndagens förmiddag, vissa tog shopping, andra tog Sydneys Aquarium and Wildlife där allt från 

hajar och krokodiler till kängurus och koalor fanns att skåda. Häftigt! Sedan till flyget som gick 16.00 lokal tid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krokodilen Rex, 45 år och 450 kg tung... 

 

 

 



Kapitel 12 

Landade i London 08.00 efter 24 timmar i flyget. 1 timmes bensträckare i Bangkok. Väl tuff resa men alla var 

överens om att efter allt vi varit med om var det värt varenda sekund av tråkig flygning. Landade 15.00 på Arlanda 

där vi delade upp oss mot olika håll i Sverige.  

 

 

Vårt totalbetyg av resan var att Nya Zeeland var ett av de bästa länderna alla hade besökt.  

Folket, naturen, gästvänligheten var obeskrivligt bra. Hästsporten är nog också mer utvecklad än vad vi hade 

förväntat oss.  

 

Detta hände Down-Under våren 2011 för sju toppnöjda Team Westholm fans! 

 

 
Vy över landskapet Nya Zeeland visar upp!... 

 

 

 


