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– Man letar inte efter felet, utan 
hänger oftast på "halva selkammaren". 
Och kommer det ut en ny sulky på 
marknaden vill alla testa, men det är 
annorlunda med nya sätt att träna.

Travfolket har mycket att lära av 
ridfolket, menar hon.

– Inom ridningen har man en helt 
annan syn på hur hästen rör sig, och 
uppför sig. Ridhästar kan stå still, och 
de gör det som ryttaren ber om på en 
gång. 

Inställning	och	utrustning
Det finns de som anser att ridkunska-
pen i travstallen har blivit sämre sedan 
"stalltjejerna" inte, såsom tidigare, 
ofta kommer från ridvärlden/ridsko-
lorna utan från renodlade travutbild-
ningar. Med andra ord en slags baksida 
av att travsporten numera har allt mer 
egna utbildningar. Kias uppfattning är 
att det här stämmer, även om många 
travutbildningar innehåller viss rid-
utbildning. 

– Jag har aldrig hört talas om någon 

stund och känna glädje i träningen. 
Musik var ett sätt. På bandspelaren i 
paddocken spelades ofta Tina Turner 
eller Barry White. 

Ridningen	gynnar	körningen
De två hästar Kia har på tränings-
listan just nu rids så regelbundet som 
möjligt, varvat med körning och täv-
lingar förstås. För närvarande har hon 
ingen paddock, däremot tillgång till 
grannens. 

Träningspassen tar allt mellan 20 till 
50 minuter. Kia vill bland annat att 
hästarna ska lära sig att gå på tygeln, gå 
fram för skänkeln, kunna stanna och 
stå still, skritta avslappnat. Och inte 
minst viktigt vill hon att hästarna ska 
kunna böja sig bra åt båda hållen. Allt 
detta, menar hon, har tränaren/kusken 
med råge igen på tävlingsbanan. 

Hon tycker att många kortsiktigt 
åtgärdar problem istället för att söka 
efter anledningen; exempelvis i fråga 
om hästar som är stela, springer och 
bryter etcetera. 

Världsartisten Tina Turner är 
sannolikt fullständigt omed-
veten om sitt bidrag till Kia 
Romlin-tränade Lady Lads stora 
framgångar. När stoet reds 
hemma i paddocken stod där 
ofta en bandspelare, ur vilken 
bland annat Tina Turners ras-
piga stämma ljöd; "you're simply 
the best, better than all the rest, 
better than anyone..."

ia Romlin, före detta 
hopp-, dressyr- och 
galoppryttare/tränare för-
lorade sig i travsporten i 

början av 1990-talet och blev snabbt 
etablerad. Hon har bland annat blivit 
utsedd till årets komet, och har många 
fina resultat bakom sig.  

Den här dagen tar hon emot på sin 
relativt nyinköpta gård; Dala Siggagår-
den i Stenstorp, Falköping. Hon dukar 
upp kaffe och berättar om sina första 
minnen av Lady Lad. 

När hon kom till Kia var hon den 
typen av travare som det bär iväg med 
bara kusken tänkt tanken att röra töm-
marna; ständigt på tårna, en häst som 
inte kan beskrivas "spänd som en fiol-
sträng". Det vore en underdrift. 

– Lady Lad hade två lägen, berättar 
Kia. Det ena var skritt, det andra var 
sken. 

Hon skrattar till och berättar om en 
förskräckt moster som kom på besök 
en dag och blev åskådare till ett av 
Kias och Lady Lads kalabalikartade 
träningspass. "Gå in med hästen eller 
jag åker hem!" krävde mostern.

Det fick bli ridträning istället. Helt 
och hållet.

– Jag började med att rida henne i 
paddock. Hon var som en pinne. Det 
tog säkert hundra gånger innan tioör-
ingen trillade ner.

Målet var att lära hästen slappna av, 
koppla bort tävlingsinstinkten för en 
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som tycker att de lärt sig mycket om 
ridning på sin utbildning inom travet.

Huruvida det stämmer eller inte kan 
vi låta vara osagt. Det egentliga proble-
met, menar Kia, är att tränarna inte tar 
ridningen på allvar. Det leder i sin tur 
till att det i många fall blir pinsamt för 
till exempel skötarna att bryta av den 
hårt strukturerade dagen i ett travstall 
med att ta initiativ till ett ridpass. Ofta 
finns heller inte rätt utrustning. Vem 
har inte sett den uråldriga, dammiga 
sadel som hänger i något hörn av sel-
kammaren? Nedsutten; och långt ifrån 
lämplig att lägga på ryggen på "alla häs-
tar". Det vore lika osannolikt som att 
alla hästar skulle använda exakt samma 
huvudlag, benskydd och så vidare. 

En kategori inom travet som ofta 
kommer från ridvärlden är monté-
ryttarna.

– Att montésporten vuxit kopiöst 
mycket är väldigt roligt. Men hur 
många tränare släpper iväg hästar till 
montén?

Lady	Lad	som	exempel
Kia må låta kritisk till den konserva-
tiva delen av travsporten; generation 
efter generation som tränar sina hästar 
på samma sätt. Samtidigt understryker 
hon att det självklart ofta handlar om 
tidsbrist i stora stall; och tid är pengar 
som vi alla vet. 

Men förutom det här menar hon att 
tränarnas ofta skeptiska inställning till 
ridning beror på kunskapsbrist.

– Har man aldrig hållit på med rid-
ning förstår man inte funktionen, men 
allting är förstås upp till bevis. 

För att återvända till Lady Lad, den 
häst Kia kommer att vara förevigt 
förknippat med, måste hon ses som ett 

lysande exempel på ett konkret bevis.
När stoet kom till Kia hade hon 

tjänat 25 000 kronor. När hon läm-
nade tävlingsbanan - endast ridtränad 
hemma - gjorde hon det efter segrar 
i bland annat  stoeliten och KG Bert-
marks lopp. På kontot hade hon drygt 
1,8 miljoner kronor.

 Första steget är longering. Dels för att hästen ska få rasta av sig, 
dels för att den får träna på att gå på ett böjt spår. Longering innebär 
också ett bra tillfälle att iaktta hur hästen rör sig. Underlaget är doserat 
för rätt isättning av kotorna. 

När själva ridningen påbörjas sker det så lugnt och naturligt som 
möjligt, målet är att hästen själv ska förstå vad som krävs. Hästen rids 
framåt, nedåt ("på tygeln") och på böjda spår för att skapa lösgjordhet i 
bogarna.

Hästen rids i en paddock eller liknande, vilket bryter travhästens 
förutfattade mening om att träning ska gå till på ett visst sätt. Om män-
niskan visar att det är dags att ta i går det inte, på en begränsad yta, 
att utföra det på samma sätt, det vill säga öka tempot och bara springa 
"framåt". 

Annat: hästen ska inte ha bomull i öronen, utan hela tiden kunna 
höra ryttarens röst. Inte minst för att ryttaren ska ha möjlighet att ge 
hästen mycket beröm. 

Så ridtränar Kia:

Ridtur på en av 
de två hästarna 
Kia har på 
träningslistan 
just nu - Pre-
mium Bananas 
(91 000 kr, e. 
Turbo Thrust) 
- stundar. Pre-
mium Bananas 
ridtränas ofta, 
såsom övriga 
hästar som trä-
nas/har tränats 
av Kia.
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