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23 oktober 2018, publicerad av Jimmy Landström

Montésegraren: "Jag älskar att gå till jobbet"
13 år i stallet hos Hanna Olofsson och Gunnel Fredriksson. Efter ett succéår
står hon som segrare i Damklubbens montéserie. ”Jag älskar att gå till jobbet”.
Jenny Engfors var 21 år när hon klev in i stallet hos Hanna Olofssons mamma Gunnel
Fredriksson. Det var 2005 – och hon har blivit kvar. När Hanna Olofsson sedan
startade i egen regi följde Engfors med.
Men hon är inte bara lärling, travtränare och montéryttare. Vardagen innehåller även
hennes två barn William, 12 år, och Christian, 6 år.
- Utan mina föräldrar hade det inte funkat. Förra veckan var jag i både Sundsvall och
Umeå och kom hem 04 respektive 02 på natten, säger Jenny Engfors och fortsätter:
- Jag älskar att gå till jobbet varje dag. Det är kärleken till hästarna som gör att man
orkar.
Jenny Engfors har en bakgrund inom ridsporten innan hon sadlade om och lade till
sulkyn.
- Det är väl därför som monté ligger mig varmt om hjärtat, säger hon.
Hennes arbetsdagar börjar klockan 07.00 och slutar vanligtvis i rimlig tid – om det inte
är tävlingsdag.
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- Efter Sundsvallsresan förra veckan var jag faktiskt ledig dagen efter. Jag kör själv till
tävlingarna och det tar tid innan man är hemma. Annars försöker komma hem i tid när
det inte är tävlingsdag.
Vad har du lärt dig under åren hos familjen Olofsson och Fredriksson?
- Allt. I och med att det är enda stallet jag jobbat för har de lärt mig allt jag kan i dag
och det är jag tacksam för.
Varför har det gått så bra för dig under 2018?
- Jag har haft tur och fått rida fina hästar i år. I fjol var ett mellan år och det är svårt att
peka på varför. Ibland har man bara oflyt.
Jenny Engfors kommer att prisas på travgalan som hålls i början av 2019.
Fakta
Namn: Jenny Engfors.
Ålder: 34 år.
Familj: Sambon Antero Heinonen (lärling hos Petri Salmela), barnen William 12, och
Christian 6.
Bor: Boden.
Yrke: Lärling och travtränare hos Hanna Olofsson.
Resultat 2018: 160 starter varav 14 segrar, 24 2:a priser, 12 3:e priser. 807 000 kr
inkört 2018.
Montélopp i år: 23.
Aktuell: Som segrare i Damklubbens montéserie där hon ridit 6 av 7 lopp
(3,1,4,2,2,1).
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