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TEXT OCH 
FOTO: 

Anne 
Adre-Isaksson

Johan Arneng har haft en lång 
fotbollskarriär. Han har vunnit 
två SMguld, två cupguld i både 
Norge och Sverige, varit junior

mästare i Italien med Empoli och har 
spelat matcher i Europa både med 
svenska landslaget och Djurgården.

–Jag har upplevt så otroligt mycket 
genom fotbollen men nu börjar det 
bli dags att avsluta. Det här blir min 
sista säsong i Sirius, säger Johan, som 
nu är 35 år.

Men han lämnar inte fotbollen 
helt utan jobbar som kommenta
tor åt Eurosport för tyska Bundes
liga och skriver även för tidningen 
Klubb 33.

Travet kom han i kontakt med via 
sin pappa som hade en häst. Och det 
var stammarna som fångade hans 
intresse. När han spelade fotboll i 
Italien i slutet av 90talet köpte han 
sin första häst, Erica Garden (Choc
taw BraveNotice Hanover). Han tog 

med henne tillbaka till Sverige och 
det var henne han tog föl på första 
gången.

–Jag har alltid haft lusten att hitta 
en bra märr utan att betala stora 
summor för den. Det gäller att leta 
och hitta rätt ägare. 

Uppfödning tar tid
Tuula Boko (Wired PineOuzo 
Boko) köpte han som ettåring 2002 
och henne har han fortfarande kvar.

Uppfödarprofilen: Johan Arneng 

– kombinerar 
fotboll med trav

Det var fascinationen för stammar och avel som lockade Johan Arneng in 
i travet. Idag är han avelsansvarig på Stall Zet och har egen uppfödning 
tillsammans med hustrun Emmelie, under namnet EM Stables. 
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–Uppfödning tar tid. Köper man en 
ung märr behöver man vänta för att 
se vad hon kan ge. Om man haft rätt 
eller fel, säger han och skrattar.

Drivkraften är naturligtvis dröm
men om att få fram en så bra häst 
som möjligt. Nu har han Face’em 
(Offshore DreamTuula Boko) som 
är med i kulltoppen. Så nu är suget 
att köpa ytterligare en märr till EM 
Stabels väckt.

–Det är hästar som Face’em som 
gör att man vill satsa vidare.

Hittills har Johans och Emmelies 
uppfödning legat på två föl per år. 
Då är det svårt att få fram kull toppar 
– känslan när man lyckas är desto 
större.

Sedan drygt ett år är Johan avels
ansvarig på Stall Zet. Han ville in 
på arbetsmarknaden efter en lång 

fotbollskarriär, för att ha något att 
falla tillbaka på. Han fick möjlighet 
att jobba med Daniel Redén genom 
Sirius och Bengt Ågerup.

–Det är drömjobbet. Jag tar emot 
alla bokningar och har hand om 
administrationen. Fotbollen tar sin 
tid, men det har fungerat bra med 
båda. Jag trivs väldigt bra och kom
mer att fortsätta på Stall Zet även 
efter fotbollskarriären.

Fint avelsmaterial
Johan är glad och tacksam att få 
arbeta med det fina avelsmaterial 
som finns i stallet och med Pastor 
Stephen. Men lite trött blir han på 
att höra pratet om att stallet har obe
gränsat med pengar.

–Vi måste se till att ekonomin i 
företaget är bra. Vi köper inte en häst 

till vilket pris som helst. 
Johan vill jobba ännu hårdare för 

att marknadsföra hingstarna och är 
glad över att Pastor Stephen är full
bokad.

–Jag har gjort en egen hemsida för 
Pastor Stephen och använder Face
book och Twitter. Det finns mycket 
att göra utan att det blir dyrt. 

Det är cirka 40 avelsmärrar i stallet 
och de hyr hela Erikssund av Bengt 
Larsson men några märrar står upp
stallade hos Johan Larsson i Sala och 
två i Brålanda utanför Vänersborg. 
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Dreams Take Time – stod hela familjen väldigt nära.

–Det är hästar som 
Face’em som gör att 
man vill satsa vidare.

–Det är inte så lätt att ta sig in på arbetsmarknaden efter en idrottskarriär. Man 
tjänar bra under en kort tid och efter det finns inte de möjligheterna. Många 
får problem när de inte vet vad de ska göra istället. Så hästar är jättebra, säger 
Johan Arneng, mittfältare i Sirius och avelsansvarig på Stall Zet.
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bibeln, exempelvis Holy Mary, Bless 
Me Father och Mother Teresa.

–I den egna uppfödningen slutar 
alla namn på ’Em och vi väljer namn 
som känns bra. I år börjar de på I – 
Ignore’em och Imagine’em.

De egna uppfödningarna skiljer de 
av pö om pö. På Stall Zet blir det mer 
abrupt.

–Det är svårt att göra på något 
annat sätt eftersom det är så många 
föl. Efter avskiljning går alla föl 
tillsammans innan vi skiljer hingstar 
från ston framåt våren. En av våra 
fölmärrar brukar gå tillsammans med 
ettårsstona. 

Saknar engagemang
Fölen säljs både via auktioner och pri
vat. Som liten uppfödare tycker Johan 
att det är svårt att få de stora tränarna 
att komma och titta på fölen. Han 
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–Vi använder förstås vår egen 
hingst, vilket är en stor fördel. Innan 
hade vi höga fölavgifter för fina 
hingstar. Pastor Stephen är otro
ligt viktig för oss och drar in pengar 
genom att vara fullbokad. 

–Med tanke på inavelsgraden 
kan vi inte betäcka alla märrar med 
honom, men han är en viktig faktor 
för oss en lång tid framöver.

Hambletonianvinnare
Stall Zet äger även 20 procent i 
Father Patrick och 90 procent i årets 
Hambletonianvinnare, Trixton.

–Skulle de komma till Sverige vore 
det fantastiskt för oss, konstaterar 
Johan.

Även i den egna uppfödningen 
betäcker Johan med Stall Zets hingstar. 

–Det är kul att titta efter olika 
hingstar, men jag har möjlighet att 
använda Pastor Stephen och även 
Shaq Is Back. Han har rätt dålig 
spermakvalitet och därför har vi bara 
testat honom på några av våra egna 
märrar. Vi har nu två föl efter honom 
och två ston som är dräktiga.

Alla avkommor efter Pastor Ste
phen får namn med anknytning till 

Pastor Stephen är otroligt viktig för oss 
och drar in pengar genom att vara 
fullbokad. 

Face’em.

Pastor 
Stephen.
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hade velat se större engagemang från 
deras sida. Så han tycker att det är 
bättre att sälja på auktionerna. 

–Nu när vi har föl efter Shaq Is 
Back och Pastor Stephen är det för
stås naturligt att Daniel Redén tittar 
på dem. Han har köpt två och vi har 
ett kvar.

–Det är jättebra när hästarna kan 
säljas på auktion så alla får chans att 
se dem. Som tränare borde man vara 
på auktionerna! För oss uppfödare 
är det viktigt att de kommer och 
visar intresse. Om man inte ens går 
på auktionerna har man heller ingen 
möjlighet att skapa kontakter.

Men Johan ser positivt på fram
tiden. Face’em har gett honom stor 
energi att fortsätta att leta vidare 
efter fler ston.

–Jag letar bland annat i Italien, 
men även där värderar de hästarna 
väldigt högt. Jag är kräsen när jag väl
jer – jag vill ha intressant stam, stoet 
ska ha lämnat bra avkommor genom 
generationer och efter intressanta 
hingstar som passar våra ston.

Prestationerna är också viktiga 
även om han inte tycker att de behö
ver ha tjänat flera miljoner.

–Då har jag ändå inte råd att köpa 
dem, konstaterar han. 

–Men de måste ha visat talang, 
gärna tidigt. Det finns ingen 

anledning att avla på en 
talanglös häst även om 

man betäcker med en 
kanonhingst.

Pastor Stephen är 
far till alla barnen.

–Alla borde anstränga sig för att så många som möjligt 
ska kunna vara med, speciellt nu när många upp-

födare har svårt att få ekonomin att gå ihop, säger Johan 
Arneng med anledning av de höga betäckningspriser en 

del hingstar har idag.

A Product of Hard Work

Perfekt för jakt, skog, 
lantbruk, golf banor,  
byggarbetsplatser,  
kommuner.

Kontakta din lokala  

åteförsäljare

Läs mer på www.sodhaak.se under 
Produkter/Terrängfordon. www.sodhaak.se • 046-25 92 00

Workmax Sweden Rock Edition

Kan bLi din!
ett begränsAt AntAl
TiLL SPEciaLPRiS

En stark uppställning

kraff t.nuHar du frågor kring din utfodring? Ring oss på KRAFFT Direkt 020-30 40 40.

Har du frågor kring din utfodring? Ring oss på KRAFFT Direkt 020-30 40 40

SPCSPC
Följ oss på facebook, ”Kraftfoder för hästar” kraff t.nu

”Som träningsansvarig för ett stort antal hästar i det

absoluta toppskiktet är det självklart för mig att välja 

ett foder som ger mina hästar rätt förutsättningar för att 

prestera på topp. Jag kombinerar därför SPORT SPC och 

GROOV SPC efter det enskilda behovet hos varje häst. 

I vissa fall kompletterar jag med MAXBALANCE SPC i 

den dagliga givan för att få en högre koncentration av 

SPC. Min erfarenhet av SPC-produkterna är att hästarna 

återhämtar sig snabbare och undviker uttorkning. Med 

KRAFFT som foderrådgivare känner jag mig trygg och 

kan koncentrera mig på det jag är bäst på – träning 

och tävling.”

Stefan Hultman, travtränare i det europeiska elitskiktet
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