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För JÖRGEN WESTHOLM står utveckling alltid högt upp på 

agendan, nyfikenhet premieras och när andra lyfter fram värdet 
av hästägare – är det få som lever som de lär i samma utsträckning 
som han. Här står dörren alltid öppen och kaffepannan på. Så även 

för oss. Välkommen till Team Westholm.  
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är jag svänger in på Karlsro är 
den andra turen på väg ut. Med 
kameran över axeln och fikaläng-
den under armen, går jag upp i det 
väl tilltagna fikarummet ovanför 
ena stallet. Med utsikt över 
takrakan tar jag plats på verandan, 
där ett gäng hästägare redan satt 
sig tillrätta för att kika på dagens 
snabbjobb. Det är fredag och en 
allt annat än lugn sådan hos Team 
Westholm. Inte nog med att fyra 
turer ska ut (Jörgen själv kör 
uppemot 30 hästar på en förmid-
dag), dessutom kommer revisorn 

och en ny hästägare är på ingång.
– Det är inte bästa dagen för en intervju precis, men det 

var du som valde så det är bara att haka på, säger Jörgen 
med ett leende när han kommer upp för att hälsa. 

Att Jörgen är en entreprenör, är ingen överdrift. Han är 
snarare lite av en superentreprenör. Och det började tidigt. 
Med en familj som alltid backat upp socialt, men som inte 
kunnat vara med och stötta ekonomiskt – har han byggt 
upp den verksamhet han har idag, helt på egen hand. 

– Jag har varit självförsörjande sedan jag var tio år. Då 
sålde jag frön. Sedan dess har jag fortsatt att jobba ihop 
mina egna pengar. 

Ungefär i samma veva som Jörgen började göra affärer, 
tog även hans brinnande intresse för travsporten fart. Utan 
att passera ponnytravet, började han sin karriär i sporten. 
Direkt efter nionde klass fick han jobb hos Krister Söder-
holm, efter det blev det en sväng till Belgien, Tyskland och 
Holland (där han för övrigt kunde titulera sig lärlingscham-
pion 1991) som följdes upp med jobb hos ett par andra trä-
nare innan den egna proffstränarlicensen plockades ut. Då 
var Jörgen 24 år och en av de yngsta proffstränarna i landet. 

– Skulle jag ha lagt lika mycket tid på något annat jobb, 
som jag lagt ner på hästarna och travet, då hade jag nog 
varit bra mycket rikare idag. Men det materiella spelar 
mindre roll, jag köper hellre en fin häst än en ny bil. För 
mig är det ett sätt att leva. När andra lever livet efter att de 
stämplat ut från jobbet, lever jag mitt drömliv 24–7. Jag är 
en utpräglad tävlingsmänniska och det är den nerven jag 
älskar i travsporten. Den där känslan när man har på känn 
att om allting bara görs rätt, så kommer det att gå hela 
vägen... Att sedan får stå där i vinnarcirkeln är svårslaget. 
Då mår jag riktigt bra. 

2008 köptes gården Karlsro strax utanför Sala. Sedan 
dess har anläggningen utvecklats, förfinats och växt så att 
det knakat. 2012 köptes även granngården som byggdes om 
från grunden och nu står ett nytt byggprojekt på agendan. 
Ytterligare en bit mark har adderats till ägorna och inom 
en inte allt för avlägsen framtid ska ett stall och tre rejäla 
lösdrifter stå klara med plats för teamets yngsta hästar. En 

unghästfilial som ska rymma omkring trettio hästar. 
– Med den nya anläggningen får jag möjlighet att även ha 

unghästarna hemma och då kan jag ha koll redan från start. 
Det känns verkligen helt rätt. Jag har även börjat föda upp 
hästar, för att verkligen kunna vara med hela vägen. 
Du känner inte att du byggt tillräckligt de senaste åtta 
åren..? 

– Till skillnad från tidigare projekt, där alla idéer och 
planer har funnits i mitt huvud, finns det en ritning på det 
här stallet så det är bara att bygga efter den. Därför känns 
det som ett hyfsat lätt projekt i jämförelse, säger Jörgen 
med ett leende. 

Förutom de två stallen har anläggningen berikats med 
flera kilometer nya körvägar (1600 meter rakbana, 1200 
meter kuperad rundbana på jord, 550 meter backe, longer-
volt och andra träningsslingor), här finns hela 50 lösdrifter 
rustade med vindskydd och den imponerande »takrakan«.  
En 700 meter lång träningsbana med både väggar och tak 
över huvudet. 

– Jag förstår inte att ingen kopierat takrakan. Den är 
guld värd både för personalen och för hästarna, så jag kan 
inte fatta varför ingen annan byggt något liknande. Det är 
faktiskt fler utländska tränare som har varit här och tittat, 
vilket också är lite intressant. 

är det någon som ständigt söker nya vägar och kunskap, 
är det Jörgen. Hans nyfikenhet och vilja att lära sig mer, har 

N
varit vägledande genom hela hans karriär. Ett specialintresse 
som han har förkovrat sig i extra mycket, är hästens exteriör. 

– Jag har intresserat mig för exteriören ända sedan jag 
var i Holland som artonåring. Där och då blev det klart för 
mig att »den enda som springer på stammen är ekorren…«. 
Till Holland köptes bara extremt superstammade hästar in 
från USA, men trots det presterade de inte som förväntat. 
Jag konstaterade ganska snabbt att med min begränsade 
budget måste jag hitta en annan väg för att hitta framtida 
stjärnor, och på den vägen är det.

Väl tillbaka i Sverige, blev Sven Lindblom något av en 
mentor för Jörgen. 

– Sven är en av dem som lagt ner absolut mest tid på att 
förstå hur en häst ska se ut för att kunna prestera optimalt. 
Jag var hos honom ett par dagar i veckan under ett antal år, 
bara för att lära mig mer häst. Det var väl investerad tid. 

Stefan Melander är en annan tränare som tidigt la stor 
vikt vid hästarnas exteriör. 

– Vi gjorde proffstränarkursen ihop och sedan dess har vi 
haft många roliga och givande diskussioner. Är det någon 
jag ser upp till så är det »Tarzan«. Hans förmåga att hitta 
och utveckla hästar år efter år kan inte många mäta sig 
med. Han har hästar i absolut världsklass.

Idag tar allt fler fasta på exteriörens betydelse, något 
som gör det svårare att fynda guldkorn i samma utsträck-
ning som tidigare. 

– Fler och fler blir duktiga på att hitta exteriört fina 

hästar på åringsauktionerna, så nu krävs det ännu bättre 
koll för att göra riktiga fynd. Det gäller att hela tiden öva 
sig och träna ögat för att se vilka av de unga hästarna som 
kommer att ha de bästa exteriöra förutsättningarna som 
färdigvuxna. 

Jörgen har bevisligen både ett öga för att hitta talangfulla 
unghästar, och förmågan att utveckla dem. I år är Team 
Westholm hetare än någonsin och om inget oförutsägbart 
inträffar, borde det tidigare vinstrekordet ligga risigt till. I 
skrivande stund har stallet en segerprocent på 19 och peng-
arna har passerat sju miljoner. Med god marginal. 

– Det mesta har börjat falla på plats. Vi har helt enkelt ett 
upplägg som fungerar och dessutom har vi ett gäng med 
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»Det har tagit lite tid att  
komma hit, men samtidigt tror jag 
att det bäddar för att det kommer  

att hålla över tid.«
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väldigt fina hästar i stallet. Det känns riktigt bra. 
Hur skulle du beskriva upplägget? 

– I grunden bygger det på ett långsiktigt och målmedve-
tet arbete med allt från att hitta rätt individer till att ha hög 
kvalitet i hästhållningen, en väl genomtänkt träningsfilo-
sofi, fantastiska träningsförhållanden och dedikerad per-
sonal. Det har tagit lite tid att komma hit, men samtidigt 
tror jag att det bäddar för att det kommer att hålla över tid. 
En annan viktig ingrediens är bra hästägare. Det betyder 
mycket för både mig och personalen att ha hästägare 
som bidrar med positiv energi till teamet, och det har vi 
verkligen. 

när det gäller hästhållningen så går i princip alla häs-
tar som kan, på lösdrift – och de allra flesta går två och två. 
Hästarna har fri tillgång till grovfoder och sedan fodras de 
med kraftfoder tre gånger per dag. 

Gebre Abraha är det som ser till att hästarna har vad de 
behöver i hagarna. Han kom in i teamet via projektet Häst-
nära Jobb, som Jörgens fru Sara jobbade med på uppdrag av 
Hästnäringens Nationella Stiftelse och Arbetsförmedling-
en. Idag har han fast anställning i teamet som gårdskarl. 
Gebre skapar utrymme för hästskötarna att fokusera på 
det de är bäst på: att sköta häst. Deras jobb är att ansvara 
för hästarnas dagliga skötsel och säkerställa att de är i topp-
skick – både fysiskt och psykiskt. Hästarna spelar givetvis 
huvudrollen i teamet, men en förutsättning för att kunna 
fylla stallet är att man har nöjda hästägare. För deras skull 
finns Patrik Fernlund på plats sedan närmare fem år till-
baka för att sköta om teamets närvaro i sociala medier och 
dessutom har han huvudansvaret för att skapa mervärden 
för just hästägarna. 

– Den bästa rekryteringsbasen är nöjda kunder som re-
kommenderar andra kunder. Förr i tiden räckte det med att 

bara kunna träna häst, men den tiden är lite förbi. Numera 
måste du även kunna vara social, synas utåt och ta hand om 
kunderna på ett bra sätt, därför tog jag med Patrik i teamet 
berättar Jörgen. 

– Det är tufft för de flesta travtränarna att hitta nya häst-
ägare, även för oss, men det vi har lyckats med de senaste 
åren är att inte tappa så många. Vi satsar stenhårt på att det 
ska vara roligt att äga häst hos oss och att man verkligen 
känner sig som en del av teamet, fortsätter Patrik som tar 
plats vid bordet medan Jörgen drar på sig kördressen för 
att åka ut med nästa tur och sitta upp bakom ytterligare ett 
gäng av gårdens hästar. 

– Det är väldigt sällan som Jörgen står över ett fort-
körningsheat. Han är nästintill en onormalt frenetisk 
människa, med energi som gott och väl skulle räcka och bli 
över för fyra, berättar Patrik, som har gått från en hästrädd 
person till en som kör alla typer av hästar i jobb, och även 
lopp emellanåt, sedan han fick anställning hos Westholm. 

– Det var när jag var fast anställd på Trav365 som Jörgen 
bjöd ut mig för att känna på det verkliga travlivet. Och på 
den vägen är det. Först var jag ute och körde häst en dag i 
veckan, sedan fick jag frågan om jag kunde tänka mig att 
börja jobba deltid. Idag är jag på plats två gånger i veckan, 
har licens, jag har kört över 150 lopp och vunnit närmare 20 
av dem. Att jag gått från hästrädd och helt oerfaren till var 
jag är idag, är tack vare Jörgen och min flickvän Jasmine, 
som också jobbar här. Jag är stolt över min resa, och utan 
Jörgen hade jag aldrig haft det jag har i dag på många plan. 
Jag har honom att tacka för mycket, han har pushat mig och 
jag har tagit chanserna. 

Måndagar och fredagar kommer Patrik ut. Han kör fort 
på förmiddagen, sedan ägnas dagarna åt hemsidan, hästä-
gare och även lite personalfrågor. 

– Jörgen har de flesta idéerna och tänker väldigt kommu-
nikativt. Men jag hjälper honom att formulera det. Dessut-
om sköter jag om mervärdena för hästägarna, bland annat 
filmar vi alla hästar i träning ungefär var sjätte vecka och 
lägger ut filmerna på hemsidan. Det är ett bekvämt sätt för 
hästägarna att få se sina hästar i träning, allra helst för dem 
som har svårt att komma hit och titta. Sedan har vi också 
vår sms-bas, där hästägarna får information om sina hästar 
väldigt ofta. Kommunikation och service är ledord för oss.

Andra hästägaraktiviteter som sticker ut lite är West-
holm Golf, hästägarmiddagar och unghästkvällar där de 
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»Vi satsar stenhårt på att det 
ska vara roligt att äga häst hos 

oss och att man verkligen känner 
sig som en del av teamet.«

   Hästarna är tillsammans med hästägarna  
det viktigaste hos Team Westholm. 

TEAM WESTHOLM

80
Idag står 80 hästar på träningslistan. 

Jörgen  
Westholm,  

tränare  
och VD  

Camilla  
Svahn,   

hästskötare

Jim  
Eriksson, 

hästskötare

Oskar J Andersson, 
lärling, hovslagare 

och allt i allo

Camilla  
Kivinen,  

hästskötare  
och foder-
beställare

Malin  
Widing,  

hästskötare

Linda 
Forsberg, 

hästskötare och 
kontaktperson 

på Karlsro

Lovisa 
Canneryd, 
hästskötare

Jenny  
Martinsson,  
hästskötare

Hillevi  
Frohm,  

hästskötare

Jasmine  
Ising,  

hästskötare och 
kontaktperson 

på Kängsbo

Gebre Abraha,  
sköter foder och 

vatten till hästarna

Evelina 
Månsson, 
ansvarig
Grosbois

Ellinor 
Nilsson, 

hästskötare 
Grosbois

Åke 
Söderberg, 
gårdskarl

Patrik Fernlund, 
medieansvarig 
och »kusk« vid 

fortkörning

VECKOPLAN
Måndag – träningsturer fm. 
Tisdag – träningsturer fm, kontor em.
Onsdag – veterinär Nicholas Di Mitri kommer till gården. 
Torsdag – träningsturer fm.
Fredag – träningsturer fm.

Josefine  
Thorsell 

hästskötare
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yngre hästarna som inte kommit till start ännu kläs upp i 
snygga vojlockar, ett program produceras och sedan körs 
ett par heat hemma på gården. Även »gröna bussen« är ett 
bra exempel på hur Westholm lyckats skapa uppskattade 
mötesplatser för teamet.   

– Vi har ju ingen riktig fast punkt på hemmabanan Rom-
me, så istället för ett fikarum där har vi ett vandrande café 
för våra hästägare och travsupportrar. En rätt så genial grej, 
som verkligen tagits emot positivt. I bland är det faktiskt 
»lapp på luckan« i bussen, vilket givetvis är otroligt roligt. 
Här finns det alltid fika – och bubbel när segrar ska firas, 
förklarar Patrik.

jörgen är en person som vill ha kontroll på det mesta. 
Vilket kanske är en av anledningarna till att han inte har nå-
gon försteman, utan det är han själv som håller koll på det 
mesta, från att planera turerna till att finnas till hands för 

hästägarna och säkerställa att anlägg-
ningen är i bästa tänkbara skick. 

– Jag kommer att behöva anställa 
någon typ av försteman till den plane-
rade unghästfilialen, men annars tycker 
jag det fungerar bra som vi kör nu. Jag 
börjar dagen med morgonmöte 06.30 
på den ena gården, sedan är jag på den 
andra tio minuter senare. På mötena 
stämmer jag av med personalen hur 
turerna ska gå, vilket till viss del hänger 
ihop med väder och vind. Om det blir 
inomhus eller utomhus. Sedan kör ena 
stallet ut klockan 07.15 och nästa gäng 

UPPLEV TRAV HOS WESTHOLM
Vid sidan om hästägaraktiviteter finns även möjlighet för andra att 
ta del av Westholms smittande teamkänsla. Här går det att testa på 
att åka dubbelsulky i takrakan, konferens för upp till 40 personer, 
teambuilding i hästmiljö och gruppträffar i samband med travtävlingar – 
där den gröna hästbussen fungerar som en naturlig mötesplats.  

   Jörgen visar prov på vinnarskallen när han och 
äldsta dottern Signe vinner en duell på hemmaplan 
mot svägerskan Sofie Strömberg. 

 Odin Tabac, regerande svensk mästare för kallblod.

TEAMET

lämnar stallet 07.45. Om jag kör ut med första turen, så är 
den andra lagom uppvärmd när vi är klara – sedan byter jag 
hästar allt eftersom mellan intervallerna. På så sätt hinner 
jag köra uppemot 20–30 hästar under en dag. 
Och om du är borta någon dag? 

– Då kör jag morgonmötena per telefon.  
Skulle jag jämföra dig med en fotbollsspelare, känns 
det som att du spelar på alla positioner..? 

– Haha, ja så kan man kanske säga. Jag vill gärna ha koll 
på allt. Men däremot har jag delegerat ganska mycket av 
den dagliga driften till personalen. Linda Forsberg ser till 
exempel till att stalljobbet på Karlsro flyter på, medan 
Jasmine Ising har samma roll på granngården Kängsbo, 
Camilla Kivinen har koll på fodret och Oskar J Andersson 
är det som ansvarar för skoningen. 

Oskar är den av Jörgens lärlingar som fått chansen att 
köra flest lopp de senaste åren. Ett förtroende han har 
förvaltat väl. I skrivande stund har Oskar samma impone-
rande segerprocent som teamet (19) och under året har 
han gång på annan nämnts som ett av de hetaste framtids-
namnen i svensk travsport. 

– Jag hittade tidigt mitt kall i hästarna och travsporten 
har gett mig den optimala möjligheten att jobba med det 
jag älskar. Att välja travsporten som försörjning är för min 
del samma sak som att välja min stora passion som jobb, 
säger Oskar som står och fixar balansen på Unique Julia, ett 
av stallets senaste tillskott på träningslistan. 

– Tanken är att hon ska testas i monté nere i Frankrike 
senare i vinter, jag tror det kan passa henne, säger Jörgen. 

På plats i Frankrike på den fantastiska travanläggningen 
Domaine de Grosbois utanför Paris, har Jörgen hästar och 
medarbetare installerade. Själv är han är nere vid ett par 
tillfällen varje månad, men huvudansvaret för hästarna 
vilar på Evelina Månsson, som förutom matchningen och 
anmälningarna tar hand om allt på den franska filialen.  

få andra tränare, om ens någon, har haft lika många 
nuvarande proffstränare anställda som Westholm. Jörgen 
S Eriksson, Markus B Svedberg, Linda S Hedström, Rikard 
Lindh, Micael Ågren och Fredrik Wallin är några av alla de 
som jobbat i Team Westholm genom åren, och som idag 
driver sina egna verksamheter.  
Hur kommer det sig tror du att så många som jobbat 
hos dig, tar klivet och blir egna? 

– Jag vet inte riktigt. Gemensamt för dem som tagit 
klivet är att de har det driv som behövs, men förhopp-
ningsvis har de även fått chansen att lära sig mycket hos 
mig. Jag tror även att min egen resa kan inspirera andra att 
våga satsa. Jag är ett levande exempel på att man med hårt 
jobb och målmedvetenhet, kan bygga upp en framgångsrik 
träningsverksamhet från noll. 
Ser du dig själv som en förebild?

– Nja, det vet jag inte. Min starkaste sida är inte reflek-
tion. Min starkaste sida är att jag älskar mitt jobb. Men 
många av mina tidigare anställde ringer fortfarande och 
frågar om råd, så det borde väl betyda att de tycker att jag 
har gjort något bra… Att jag har lotsat in flera nya tränare i 
sporten, är något som jag är stolt över.

Inte nog med att du har många bollar i luften med din 
egen verksamhet, dessutom är du bland annat ledamot i 
Travtränarnas Riksförbund. 

– Ja, jag engagerar mig för att jag vill hålla på med det här 
även när jag är sextio år. Det handlar inte om vad som är 
bäst för mig här och nu, utan jag strävar efter att travspor-
ten ska utvecklas till en välmående näring där vi alla kan 
må bra – både hästar och människor. Men jag kan bli väldigt 
frustrerad ibland eftersom jag upplever att vi som tar plats 
och vill utveckla sporten, får väldigt lite cred för de idéer 
och det arbete som läggs ner i vissa frågor. Bland annat har 
jag genom TR varit väldigt engagerade i det nya startsyste-
met, och även lobbat hårt för att lyfta pokalåret, men det är 
inget som nämns i sammanhanget. 
Vad driver dig? 

– Jag vill bli bättre hela tiden. Jag vill fortsätta sträva efter 
att nå våra målsättningar och  försöka få fram någon häst i 
den yppersta eliten. Jag har ju varit lite bortskämd med att 
ha hästar, kanske främst Super Light, som har fått starta i 
storlopp som Elitloppet och Prix D´Amerique. Dit vill jag 
absolut igen för den kicken är svårslagen. Det är inte alla som 
kan få gåshud på jobbet. 

»Det är inte alla som kan få 
gåshud på jobbet.«


