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25 november 2019, publicerad av David Zimmer

Engfors segrar för andra året på raken
Med 14 år i stallet hos Hanna Olofsson och Gunnel Fredriksson kommer också
rutinen. Jenny Engfors segrar i Damklubbens montéserie för andra året på
raken. ”Det visar att det har gått bra”.
Jenny Engfors klev in i stallet hos Hanna Olofssons mamma Gunnel Fredriksson
2005. 14 år senare är hon kvar. Engfors har en bakgrund inom ridsporten och det har
förmodligen hjälpte henne till framgångarna inom monté. För andra året på raken
vinner hon Damklubbens montéserie på Bodentravet med resultatraden 2-2-1 på sju
starter på hemmabanan. Lägg där till fyra och en oplacerad.
- Det är kul, det visar att det har gått bra. Jag har framför allt fått rida bra hästar,
säger Jenny Engfors.
Vad är tjusningen med att rida monté jämfört med att köra travhäst och sitta i sulkyn?
- Förut gillade jag monté bättre i och med att jag kommer från ridsporten, men nu
tycker jag att det är lika roligt"
Vad kan du ta med dig från travet?
- Jag kör så pass mycket att det gynnar mig när jag rider. Det hjälper mig att läsa
loppen"
Monté kräver också en viss fysik och där står sig 35-åringen stark gentemot
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konkurrenterna.
- Det är ganska jobbigt faktiskt att rida monté. Jag löptränar för att orka med, det
kräver en del för att orka ha balans under hela loppet, menar Engfors"
Jenny Engfors kommer att prisas på travgalan den 1 februari.

Fakta
Namn: Jenny Engfors.
Ålder: 35 år.
Familj: Sambon Antero Heinonen (lärling hos Petri Salmela), barnen William 13, och
Christian 7.
Bor: Boden.
Yrke: Lärling och travtränare hos Hanna Olofsson.
Resultat 2019: 163 starter varav 23 segrar, 15 2:a priser, 17 3:e priser. 960 000 kr
inkört hittills 2019 (807 000 kr inkört 2018).
Aktuell: Som segrare i Damklubbens montéserie 2019 där hon ridit 7 av 7 lopp (2, 2,
1, 1, 0).
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