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  Sportlov är allt från skidse-
mester i � ällvärlden till att 
sova bort halva dagar. Sedan 
� era år erbjuder Solvallas 
travskola ett alternativ för 
de som vill aktivera sig och 
ska� a sig lite hästvana.

Tillsammans med mor-
mor och morfar åkte Eleo-
nora från Nykvarn för att 
testa ponnytrav. E� er mor-
gonsamlingen � ck hon dela 
Skrållan, en 12-årig shet-
landsponny, med Wilma från 
Bromma. De två kände inte 
varandra sedan tidigare.

– Om det är kul i dag skul-
le jag vilja testa på att tävla i 
ponnytrav, säger Wilma som 
annars rider i Äppelvikens 
ridskola.

– Jag också, säger Eleono-
ra, som i princip bokat upp 
hela sportlovet med aktivite-
ter på eller bakom ponnyer 
och hästar.

Varken Wilma eller Eleo-
nora har kört häst tidigare, 
men handlaget med Skrål-
lan märks och att rykta stoet 
klarar de galant. När ledaren 
So� a Konstadinidis kommer 
med maggjorden tar de an-
visningarna och ser i nästa 
steg till att varenda hårstrå 
i svansen kommer igenom 
svanskappan. Däre� er får de 
pilla in öronen i öronkappan 
och sätta på tränset.

Hovarna rena
Längre in i stallgången har 
Ellen och Evelina redan 
spänt fast en vagn, en så kall-
lad rockard, bakom 10-åriga 
Aquila. Ellen har kört ti-
digare och går på Solvallas 
travskola en gång i veckan. 
Med lite assistans har de fått 
Aquila att ly� a upp benen 
och kratsat rent under var-
sin hov.

Hur är det att köra?
– Det är roligt, säger Ellen 

och spricker upp i ett leende.
Så, e� er 30-40 minuters 

förberedelser skrittar ekipa-
gen ut ur stallet på ett led. De 
sitter två och två och styr ef-
ter två snabba högersvängar 
bort från stallet.

Emilia Hiltula, kursledare, 
har gjort bedömningen att 
� era av � ickorna, 5-12 år 
unga, är så pass ovana vid att 
styra med tömmar att man 
inleder i en paddock längs 
med Bällstaån.

– Annars hade vi kanske 
börjat på skogsslingan eller 
ute på banan, förklarar hon.

Men ute på Solvallas tra-
voval blir ponnyerna rejält 
pigga, de förknippar den med 
tävling och kan bli för vassa 
för en nybörjare. Kanske blir 
det aktuellt längre fram på 
dagen. Eller nästa gång.

Skritt följs av trav
E� er två-tre varv i skritt i 
paddocken, där Emilia och 
So� a ställt koner i sicksack 
för att barnen ska styra sina 
ponnyer, öppnar Emilia för 
att de ska få trava längs ena 
kortsidan.

Flickorna behärskar 
smackljudet, men i några fall 
krävs lätta manande skak-
ningar med tömmarna.

Till slut blir det spring i 
benen på Skrållan, Aquila, 
Jerker, Bella och Skotte. 
Några ski� ar från skritt till 
trav redan innan de kommit 
förbi startkonen.

Den här dagen är det en-
bart � ickor på plats.

– Vi brukar alltid ha några 
pojkar med, men o� ast är det 
� er � ickor. Fi� y-� � y är det 
väldigt sällan, säger Emilia 
Hiltula, som tror att travsko-
lan arrangerat sportlovsakti-
viteter sedan den startades 
2005. 
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NYHETER · STOCKHOLM

   Med olika erfarenhet av ponnyer styr 
elva sportlovslediga fl ickor ut från 
Solvalla travskolas stall. I rockarden 
bakom stoet Skrållan har Wilma och 
Eleonora god hand med tömmarna.  

 Solvallas sportlovsläger 
 ●  För barn mellan 5 och 14 

år
 ●Arrangeras denna gång 

under fyra dagar (inte på 
tisdagen).

 ●Två dagar inriktas på kör-
ning, två på ridning.

 ●Vid sidan av arbetet med 
djuren ingår teori, lekar och 
pyssel. 

 FÖRVÄNTNING. Evelina och Ellen ser med förväntan fram 
mot att få köra ut med Aguila.    FOTO: MIKAEL ANDERSSON 

 OMSORG. Med gott handlag gör Wilma och Eleonora Skrållan redo.    FOTO: MIKAEL ANDERSSON 

Sportlovet travar på med både 
sulky och tömmar på Solvalla
 AKTIVITETER. Travbanan ordnar läger för hästfrälsta barn och unga 

 Om det är 
kul i dag 

skulle jag vilja 
testa på att tävla 
i ponnytrav .

LADDA NER APPEN! Lokala nyheter direkt
Sök StockholmDirekt där appar fi nns

ETT ÖGA. Skrållan håller koll 
på att Eleonora har koll på 
alla remmar.

TRAVSKOLA. Första kör-
passet gick ut på att 
med tömmarna få Agu-
lia att svänga och växla 
från skritt till trav.


