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Jim 50 år, hustrun Susanne 46, 
sonen Kevin 17 och dottern 
Natalie 12 håller sedan års-
skiftet till i Florida i en stad som 
heter Vero Beach. där hyr de 
in sig på den nybyggda gården 
Palema Trotting Center. 

Anläggningen är verkligen 
imponerande! Där finns 
en tusenmeters rundbana 
av absolut högsta klass. 

En rakbana på 900 meter samt en lite 
mindre rakbana som har en blandning 
av jord och sand vilket gör den väldigt 
mjuk och skonsam. På anläggningen 
finns till och med en egen startbil till 
förfogande 

Det finns även ett häst-spa där 
hästarna jobbar på ett vattenband 
samtidigt som olika vattenjetstrålar 
masserar hästen enligt olika program. 

Stallen är helt öppna i sidorna och 
har tio meter i takhöjd. Varje häst har 
en egen hage, vilken är slät som ett 
dansgolv. 

Träning och vila
Jag fick hjälpa till med de dagliga syss-
lorna i stallet. Vi släppte ut alla häs-
tarna tidigt på morgonen och gjorde 

rent alla boxar. Sedan tog vi in de som 
skulle köras och körde dessa. Efter att 
de duschat och vilat lite släppte vi ut 
dem en stund i hagen igen innan det 
blev för varmt ute. Oftast kom de in 
vid ett på eftermiddagen. Hästarna 
fodrades med vanligt torrt hö, lite 
lusern samt kraftfoder fyra gånger om 
dagen. Sedan fick de lite extra B-vita-

Reseminnet

Mitt namn är Johan Arkland och jag är en 

37-åring som tycker trav är det roligaste som 

finns. Jag har några egna hästar som jag tränar 

själv och är även uppfödare i mindre skala.

Jag har funderat på att åka till USA någon 

gång och se hur man tränar hästar därborta, men 

det har aldrig blivit av. När jag hörde att Jim 

Oscarsson startat upp därborta tänkte jag att nu 

måste jag bara ta chansen! 

Jag tyckte det vore väldigt intressant att se hur 

han jobbar därborta då han lyckats så bra med 

både uppfödning och tävling med hästar här i 

Sverige trots ganska litet material. Detta är en 

berättelse om mitt äventyr hos familjen Oscarsson.

Till tidningen Travhästen

från Johan Arkland

Tre veckor i Florida

Jag och Jim ute och värmer ett par av gårdens hästar. 
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mycket att göra med hela stämningen 
och familjen Oscarssons sätt att jobba 
i stallet. Ingen stress, då de bara hade 
tio hästar att sköta, och var tre perso-
ner som skötte dem varje dag. 

Viktig grundträning
Jim kör till skillnad mot många andra 
tränare i USA gärna sina hästar i 
grupp. Många av de amerikanska trä-
narna kör ju jobben med hästarna en 
och en, vilket jag inte förstår. Hästar na 
borde väl bli mycket lugnare och 
bättre av att gå tillsammans? 

Jim berättade att han tränar 
hästarn a på ungefär samma sätt i USA 
som han gjorde hemma i Sverige. Det 
viktigaste är att ge hästarna en riktig 
grund som unga, menar han. 

Han kör in dem i augusti och sedan 
kör han dem 5-6 dagar i veckan så de 
får en massa mil i benen fram till års-

under vintern, körde Jim mest på jord/
sand rakbanan berättade han. 

På rakbanan körde vi oftast 6 inter-
valler runt 1.30. Sedan var Jim väldigt 
noga med att jogga av hästarna riktigt 
på rundbanan innan vi åkte in med 
dem i stallet igen. På rundbanan körde 
vi oftast 2 000 meter runt 1.25. 

Stressfri miljö
Sedan körde vi även lite fortare, någon 
gång 1 600 meter i sulky. För mig var 
det nästan overkligt att sitta bakom 
en tvååring i dessa jobb. Hästarna bara 
joggade kändes det som. Inga galopper 
eller tråkigheter någon gång. Utan de 
bara travade utan att man ens behövde 
mana på dem. Detta var otroligt impo-
nerande då hästarna precis var två år. 

Samma sak gällde när de testade 
startbilen för första gången. Ingen 
tvekade utan samtliga bara gick rakt 
fram till bilen och skötte sig perfekt. 
Alla hästarna verkade så lugna och 
trygga på något sätt. Detta tror jag har 

min och extra salt i fodret. 
När jag var där hade Oscarssons en 

treåring samt åtta tvååringar. När jag 
kom i slutet av april hade Jim precis 
lagt om träningen till att köra endast 
två gånger i veckan istället för tre som 
tidigare. Nu gick de istället lite fortare 
för att kunna bli redo för kval i början 
på juni. 

Veckan såg oftast ut så att en dag 
gick de på rakbanan och sedan var 
det rundbanan i nästa jobb. Däremel-
lan gick några lite lätt i häst-spat eller 
skrittades i någon timma. 

Värmning och intervaller
Vi värmde upp på rundbanan genom 
att jogga 4 bakvarv. Sedan körde vi 
oftast ner på banan och körde 2 000 
meter runt 1.40. Därefter joggade vi 
av ett varv och körde in till stallet för 
att vila 10 minuter. Sedan körde vi ut 
till rund- eller rakbanan igen. Nu när 
hästarna gick lite snabbare intervaller 
körde vi på vanliga rakbanan. Innan, 

Tre veckor i Florida ”Alla hästarna 
verkade så lugna 
och trygga på 
något sätt”

Jobb på rundbanan. I täten: Jim med 
A perfektyankee, sedan jag med Rockin Beat 
och därefter Kevin med Lipstick Rose.

den inbjudande infarten till gården.
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skiftet när de blir två år. Då börjar de 
gå lite intervaller. Sedan gäller det att 
inte lämna något åt slumpen utan ha 
en plan för varje häst och följa den, 
samt vara uppmärksam och ha känsla 
för hur man behandlar varje individ. 

Köpte andover andover
När det gäller avel och uppfödning 
har ju Jim fått fram anmärkningsvärt 
många bra hästar – trots begränsat 
material och plånbok: Dig For Dollars, 
B. Cool, Dreams Take Time, Donttell-

mewhattodo, Cool Style med mera.  
Det viktigaste när det gäller val av 

individer till avel är att de har talang, 
anser Jim. Har de talang och har visat 
att de kan springa fort finns det chans 
att avkomman också får denna talang. 
Sedan är det inte så viktigt om de 
sprungit in hundratusen eller tjugo 
miljoner. 

De senaste åren har Jim valt att 
satsa på egna avelshingsten Andover 
Andover. Denna köpte Jim efter att 
han sett den i några lopp i USA och 

han verkade ha ruskig fart men travade 
inte alltid hundra. Jim fick möjlighet 
att köpa hingsten och tog hem honom 
till Sverige. Där kände han direkt 
vilken bra häst det var. En otrolig 
travare med ett psyke som Jim inte 
hade upplevt tidigare på någon häst. 
Han tog direkt fyra raka segrar för 
Jim men fick sedan åter problem med 
framknäna. Jim opererade dessa men 
Andover A ndover fick sedan problem 
med dessa igen.

Fulltecknad i april
På avelsvärderingen fick Andover 
Andover mycket låga poäng, vilket 
inte bekymrade Jim det minsta. 

Jim kände ju till hästens otroliga 
kapacitet, förklarar han. 

Om Andover Andover blir vår nya 
Tibur återstår väl att se, men han har 
ju onekligen börjat mycket lovande i 
aveln. Han fick endast tre avkommor i 
första kullen, som nu är tre år. En dog 
som föl så han har bara två avkommo r 
vid liv som nu är tre år. Den ena blev 
vinstrikaste tvååringen någonsin i 
Sverige och den andre vann två lopp 
på fem starter och tjänade hundra-
tusen som tvååring. I år blev Andover 
A ndover fulltecknad redan i april, 
vilket är ganska anmärkningsvärt.

Jim har tre fölston hemma i Sverige. 
Alla fått föl i år efter Andover Andover 
och är åter dräktiga med densamme. 
I USA har han ett fölsto, Ironmade 
Volo som Jim 2006 var tvåa med i 
Merrie Annabelle, världens största två-
åringslopp för ston. Hon har i år fått 
ett hingstföl efter Muscles Massive och 
är dräktig med Yankee Glide.

Olika förutsättningar
I slutet av Maj åker Oscarssons upp 
till New Jersey för att kvala och tävla 
med sina unghästar. Det är däruppe de 
största loppen är och de kommer att 
vara på Jan "F:et" Johnsons gård under 
sommaren och hösten för att sedan 
åka ner till Vero Beach, Florida igen 
när vintern kommer för att träna inför 
nästa säsong. 

Innan jag åkte över till USA och 
Jim så var jag lite tveksam till två-
åringsstarter. Men nu när jag sett och 
upplevt detta så har jag ändrat min 

”det viktigaste när det gäller val av individer 
till avel är att de har talang, anser Jim”

Stallgången. Snyggt och prydligt med en sele till varje häst.

Aperfectyankee e. Yankee Glide. Glidemaster-dottern Carry A Torch.

Startbilen: en gammal Cadillac…
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Jim Oscarssons hästar

Carry A Torch (s 3 år) Glidemaster - Pine Booth 
e. Pine Chip, Lipstick Rose (s 2 år) Ken Warkentin – 
Wac e. Malabar Man, Resquitor (s 2 år) 
Andover Hall - Eclat Hanover e. Sierra Kosmos, 
A perfecty anke e (h 2 år) Yankee Glide – 
Asixpakfromperfekt e. Windsongs Legacy, 
Don´tplaywithme (h 2 år) Andover Andover - 
B.Cool e. King Lavec, Moves Like Jagger (h 2 år) 
Yankee Glide – Luchita e. donerail, Rockin Beat 
(h 2 år) donato Hanover - dream Valley Om e. Valley 
Victory, Catch A Plane (h 2 år) Brodway Hall - 
Catch A Train e. donerail, Recon (h 2 år) Andover 
Hall - Winged Victory e. Valley Victory. 

uppfattning något. Hästarna verkade må så bra och var 
f räscha och fina. De verkade pigga och glada hela tiden, utan 
att vara stressade. 

Nu skall man väl dock tänka på att banorna och klimate t 
i Florida är perfekt hela året om. De behöver inte ställa in 
jobb på grund av frusna banor och dåligt väder, så de är 
v erkligen väl förberedda när de sedan skall ut i t ävling. Inte 
alltid lika lätt i Sverige...

Det skall verkligen bli spännande att se hur Oscarssons 
lyckas i det stora landet i väst!

Lipstick Rose (e. Ken Warkentin) simtränas.




