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2018 ETT HÄNDELSERIKT ÅR FÖR STALL43 

STALL43 har nu helt och hållet flyttat ut verksamheten till Nyckelby i Lohärad/Norrtälje. Åren 

på Solvalla bär vi med oss som fina stunder med alla fina deltagare som tillsammans med 

hästarna förgyllde våra år där. Vi är väldigt glada att många av våra deltagare följt med för att 

delta i aktiviteter här på gården. Vi hoppas att vi ska få fortsätta träffa er här i Nyckelby. 

I april blev vi beviljade stöd i tre år från Arvsfonden, det var ett stort steg för föreningen som 

nu har möjlighet att avsätta tid till att informera kommuner, landsting, försäkringskassa, spon-

sorer med mera om vår verksamhet. Och på så sätt hitta vägar att subventionera deltagandet 

för våra aktiviteter. 

Det känns bra att välkomna nya deltagare till projektet ”Trav för barn och ungdomar med 

Autismspektrumtillstånd”. Vi hade sammanlagt sex platser till detta subventionerade projekt 

som snabbt blev fullt, vi utökade därför till åtta platser. 

FAMILJEN och NÄRSTÅENDE ÄR VIKTIGA                        

STALL43:s mål är att skapa en kreativ autismgård där det finns en gedigen kunskap, värme 

och öppenhet för att bemöta våra deltagare och att se allas styrkor och förmågor. Vi vill att 

alla inblandade ska känna att man kan vara sig själv och bli respekterad för den man är.           

I och med Arvsfondens stöd finns nu möjlighet att utveckla ideér och önskningar. Vi har en 

vision att finnas till för våra barn och ungdomar men även för familjen/närstående. Vi vet att 

det påverkar hela familjen att leva nära någon som har en autismdiagnos. Vi tar också tack-

samt emot tips och önskemål om aktiviteter! 

Vi fortsätter projektet “En vecka I Roslagen” och utökar det till sju veckor sommaren 2019. 

dessutom har vi temahelger för föräldrar och närstående, miniläger för våra deltagare och 

utflyktsdag för skolor, boenden och dagliga verksamheter. 

 

 

STALL43 MEDLEMSTIDNING NR 3 DECEMBER 2018 

TIPS! 

Kolla STALL43:s                

KURSPROGRAM 2019          

alla medlemmar får det skickat 

på mejlen plus att det finns på 

www.stall43.se  

  



 

“Monté är den ultimata uppgiften för min ADHD-hjärna” 

REBECCAS MONTÉLICENS 

Efter två montékurser på Solvallas travskola var det 

dags för Rebecca att gå licenskurs. Det innebär att 

Rebecca efter avklarad kurs får rida montélopp på alla 

landets travbanor. 

För att få sin licens måste man göra ett godkänt fystest, 

teoriprov och rida tio godkända provlopp. 

Rebecca är nästan i mål, endast ett provlopp kvar sedan 

är licensen fixad. 

VI STÄLLER NÅGRA FRÅGOR TILL REBECCA 

Hur kom det sig att du började med monté?  

-Vi var ett par nyfikna från föreningen som ville prova på, 

jag visste inget alls om monté då. 

Hur var det att gå kursen?  

-Det var jobbigare fysiskt än något annat jag provat det 

var något chockartat, jag kan fortfarande knappt gå efter 

ett pass, och då har jag ändå hållit på nu i snart 1½ år

(skratt). 

-Rent psykiskt är monté jättebra för mig. Min hjärna är 

ständigt som en bikupa med tankar i min vardag. Men 

på banan är det bara jag och hästen. Hjärnan måste 

koncentera sig fullt ut det finns inte plats för något an-

nat.  

-Monté är den ultimata uppgiften för min ADHD-hjärna. 

Jag mår så bra av det, känslan av välbehag sitter I flera 

timmar efteråt. Och det är beroendeframkallande, jag 

längtar alltid till nästa gång! 

Hur förbereder du dig fysiskt?  

-Jag visste inte riktigt hur jag skulle komma i fysisk form 

för att klara det som krävs för att bli montéryttare. Föru-

tom bra ledare på Solvallas Travskola så hade jag turen 

att få Stina Swartling (en sveriges skickligaste montéryt-

tare) som mentor. Hon har lärt mig bästa träningen för 

ändamålet vilket gett mig självförtroende och ett fysiskt 

tålamod. Stina är stenhård men samtidigt otroligt pep-

pande och positiv. 

Vad är din plan som framtida montéryttare? 

-Jag hoppas få möjlighet att rida många olika hästar 

framöver. På min hemmabana Solvalla men även 

runtom i landet. 

-Jag vet att det kan vara tuff konkurens att få rida lopp 

men jag hoppas få förtroende från tränare och 

hästägare. Det gäller ju att få rida ofta för att skaffa mig 

erfarenhet för att på så sätt kunna utvecklas och rida 

hästarna i loppen på  bästa möjliga sätt! 
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Provstarter på Solvalla 

Svettigt ekipage efter avslutat provlopp 

Skönt med en dusch tycker Tanya från Solval-

las travskola. 

FAKTARUTA REBECCA 

 

Namn: Rebecca 

Holmström 

 
Ålder: 23 år 
 

Bor:  I Bromma 
 
Arbetar: Hos STALL43 
 
Hästvana: började som 

9-åring på ridskola.  När 

Rebecca var 18 år 

började hon som delta-

gare hos STALL43. 

Började sedan arbeta 

hos STALL43 2016. Tog 

ponnytravlicens 2015.  

 

 
 

 
 

STALL43 följer Rebeccas montésatsning med spänning och 

stor beundran! 

Rebecca har kunnat genomfört montélicenskursen med stöd 

från ATG, det är vi alla mycket tacksamma för! 

  



Vår fina Totte pryder februari månad i Einars Hästkalender: 

Einars Hästkalender ges ut i samarbete med Stiftelsen - Life After     

Racing.  

15 kr av varje såld kalender går till stiftelsens verksamhet som arbetar 

med att skapa möjligheter och ge förutsättningar för travhästars fort-

satta liv efter avslutad tävlingskarriär.  

Bilderna är tagna av legendariske hästfotografen Einar Andersson ända 

tillbaka till 1960-talet men även av fotografen Pamela Hanné som fångat 

vackra bilder under det gångna året. Det är Pamela som tagit den fina 

bilden av Totte. 

Det har även gjorts reportage om fyra av hästarna i kalendern, bland 

annat Totte. Det kommer att visas i samband med V75 under julhelgen. 

Det kan också ses på AGT-play. Två av våra nya deltagare Hanna och 

Vendela är med i reportaget! Vi informerar på Facebook och hemsida 

så snart vi vet dag och tid för inslaget. 

 

För mer information om kalender och beställning: 

www.einarshastkalender.se 
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TOTTE KALENDERHÄSTEN 

TOTTE 

 
Namn: Totte 
Ras: Varmblod, Serbisk travare 
 

Bakgrund: Travhästen Totte blev 

räddad av Svenska Hästars Värn 

efter ha hittats misskött och 

övergiven. Efter ett par år i olika 

jourhem kom han till STALL43. 

Här har han i lugn och ro fått 

landa, lära känna sina nya häst-

kompisar och oss människor.  

 

Han var stressad och visste inte 

riktigt vad som förväntade sig av 

honom i början. Totte är en 

mycket vänlig häst som är lite 

osäker men vill så gärna göra 

rätt. Han körs nu regelbundet av 

oss i personalen och älskar att få 

vara travhäst. Han får anpas-

sande uppgifter som ger honom 

stärkt självkänsla och inre lugn. 

 

Våra deltagare får än så länge 

lära känna Totte i stallet genom 

att borsta och pyssla, så små-

ning om kommer han både att 

köras och ridas i verksamheten. 

Men han får ta det lite i sin takt. 

Under tiden han är under utbild-

ning får han njuta av all kärlek 

alla vill ge. 

Foto: Pamela Hanné 



STALL43:s DELTAGARE 
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STALL43 tackar alla för en fin termin 

Den här terminen fick vi välkomna flera nya deltagare från Norrtälje och många 

av våra deltagare från Solvalla kommer till oss hit i Nyckelby. 

 

Tack alla fantastiska deltagare för den här terminen, nu har hästarna vintervila. 

Vi hälsar er välkomna i februari!! 

  

DELTAGARE STALL43 

 
8 deltagare i projektet ”Trav 

för barn & ungdomar med 

AST” 

 

2 deltagare från Daglig  

Verksamhet Rosenklubben 

 

7 deltagare som kommer från 

Stockholm mestadels under 

helger. 

 

 

TIPS! 
 
 

Kolla hemsidan www.stall43.se   

“DET HÄNDER PÅ STALL43” 

Här kan ni se alla          

deltagare I ett bildspel. 

 

Alexander & Rebecca 

Hanna & Cobran 

 



Eva arbetar på Rosenklubbens Dagliga Verksamhet,  
hon kommer till Nyckelby från Danderyd med deltagare 
varje vecka. Och Maskot, ja han är mer än förtjust! 

Vi är glada att ha ett fint samarbete med Rosenklubben som 

drivs av Anette Olausson. Rosenklubben har verksamhet både 

inom daglig verksamhet, korttidsverksamhet i Danderyd och 

även ett boende i Norrtälje. 

Vi har två deltagare som kommit till oss i ett års tid och ser nu 

fram emot att ytterligare sex deltagare kommer hit för aktiviteter 

på helger. 
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ROSENKLUBBEN 

MEDLEMSAVGIFT 2019 

Vi vill påminna om att det är dags att betala medlemsavgiften för 2019! 

 

Det görs genom att betala in till föreningens bankgironummer 5096-6480 

Märk med “medlemsavgift 2019” 

• Deltagare 200 kr 

• Familjemedlemskap 300 kr 

• Stödmedlem 100kr 

Pontus S och Turner med Rebecca och David  Pontus W och Ma Dicken 

 FÖRENINGEN KALLAR TILL ÅRSMÖTE 26 JANUARI 2019 ANMÄLAN GÖRS TILL stall43.trav@gmail.com 



Tack för stöd och samarbete 

ATG-huvudsponsor 

Till vår hjälte Bold Eagle och våra franska vänner skickar vi Joyeux Noel! 

Cobran(på bild), alla andra djuren på gården och vi i styrelsen önskar alla en GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR 

Foto: Linnéa Skogh Larsson 
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