Oklahomas nya cowgirl
Janni Torvaldsson ska jobba med westernridning på en ranch i USA
NÄSSJÖ

Janni Torvaldsson, 21,
har tränat westernridning i tio år och nu ska
hon bli assisterande tränare för en professionell
westernrytttare i Marietta, Oklahoma.
- Reining är jättestort i
Oklahoma, det är helt
rätt ställe att komma
till, säger Janni.
I cowboyhatt, svarta jeans,
beige mockaskor och rödrutig
skjorta kommer Janni Torvaldsson ut från familjens röda hus i Kulebo.
– Det är såhär det måste se
ut, säger Janni och skrattar.
Det är dagen innan hon ska
åka iväg till USA för att jobba
på en ranch i Oklahoma som
assisterande tränare för en
proffsryttare i westernridning.
Hon ska ta en sista ridtur på
egna hästen Jackie innan hon
åker iväg, och går mot den lilla
hagen mittemot huset i Kulebo.
Hon har ridit sedan hon var
sex år och tränat westernridning sedan hon var tio.
– Jag föll aldrig för dressyr
eller hoppning, säger hon. Jag
ville sticka ut och inte hålla på
med det som andra gjorde. Sån
har jag nog alltid varit.

Tränar grenen Reining

Westernridning går ut på
att man ska låta hästen göra
så mycket som möjligt med så
lite tyglar som möjligt. Tekniken kommer från cowboys i
Vilda Västern som arbetade
väldigt tätt ihop med sina
hästar.
Innan Janni sitter upp på
hästen sätter hon på sig de
svarta fransbyxorna i mocka.
Hästen Jackie, en American
Quarter, är hennes sedan sex
år tillbaka. Quarterhästar används för just westernridning.
Men nu skiljs Janni och Jackie
åt.
– Jag har tränat henne för
tävling i sex år, så hon kan behöva en paus, säger Janni.
När Janni var elva år började
hon träna westerngrenen Reining för Peter Ljungberg, en

Minst tre månader ska Janni jobba på ranchen i Marietta, men hon hoppas att det blir över ett år.

av Sveriges främsta westernryttare. Efter gymnasiet jobbade hon ett år på Ljungbergs
hästgård i Hökerum utanför
Borås, där hon även fortsatte
att träna för honom och tävla.
Peter tränade i sin tur för
amerikanen Don Boyd, som
jobbar med världseliten.
På vårkanten var Don Boyd
och Janni i Hökerum samtidigt. Boyds dotter, professionella westernryttaren Abby
Mixon, behövde en ny assisterande tränare. ”Vill du ha det
här jobbet så rekommenderar
jag dig”, hade Don sagt.
– Man kan bara inte tacka
nej till ett sådant erbjudande,
säger Janni.

År 2009 vann Janni flest moment i klassen Novice Youth under tävlingen South Swedish Curcuit. Då fick hon denna typiska westernaccessoar.

Gården i Oklahoma har 28
hästar som Janni ska hjälpa
till med, men hennes huvudsyssla blir att hjälpa Abby
Mixon när hon tränar. Janni
är förväntansfull inför äventyret.
– Det är ju inte det USA man
ser på film, det är varken LA
eller New York. Det är riktiga
hillbilly-USA, säger Janni och
skrattar. Det är svårt att fatta
att jag imorgon är i Oklahoma,
fortsätter Janni där hon står
utanför sitt barndomshem i
Kulebo med sin häst bredvid
sig och drömmen runt hörnet.
Matilda Klaar
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WESTERNRIDNING
Målet med westernridning är att låta hästen göra egna val och styra den genom små medel. Ryttarens vikt är centralt i sporten: när ryttaren flyttar tyngdpunkten mot vänster ska hästen gå åt höger
och tvärtom. Som kommando används det amerikanska uttrycket ”whoa” för att få hästen att stanna.
Westernriding har sina rötter i 1400-talets Spanien och var då en stridskost på häst. Tekniken följde
med när spanjorerna erövrade Sydamerika och togs sedan till USA på 1700-talet av mexikaner. På Söderns rancher började då häst och ryttare arbeta som en sammansvetsad enhet. Snart började ryttarna
jämföra sina ridkunskaper och tävla med varandra på rodeor i westernridning.
Det finns flera olika grenar inom westernridning, till exempel Western horsemanship, som liknar
dressyr, och Trail som ska efterlikna naturen med grindar, broar och stockar som hinder. Janni Torvaldsson sysslar med grenen Reining, där ryttaren rider ett förutbestämt mönster som utgörs av kombinationer av exempelvis galoppombyten, spins (där hästen vänder runt med hjälp av frambenen med
stilla bakben) och sliding stops (där hästen bromsar hårt med bakbenen).
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Janni lämnar sin häst Jackie i Sverige. Jackie är betäckt av Peter
Ljungbergs tävlingshäst.

I westernridning strävar man efter att inte använd bettet. Janni
Torvaldsson brukar först be hästen två gånger innan hon drar till i
bettet.

