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Fem delägda vinnare under april.
Patricia van der Meer är amatörtränare 

på Jägersro, men också delägare i sina 
hästar och april blev en lysande månad 
för henne och stallet.

– Hästarna har gått jättebra, säger hon 
medan hon lastar av den lilla hästbilen in-
för ytterligare en tävlingsdag på Jägersro.

Tillsammans med sin sambo Martijn de 
Haan hyr hon Jerry Jönssons gård en bit 
utanför Sjöbo – med proffstränarna Per 
Nordström och Christoffer Eriksson som 
närmaste grannar.

– Vi har jättebra träningsförhållanden där 
och vi kan dessutom köra på Per Nord-
ströms fina bana, berättar Patricia.

Och just det samarbetet, att hon sett 
hästarna hos Nordström, gjorde att hon 
dessutom är delägare i Bugatti Miles 
som debuterade med seger i april för Per 
Nordström.

Som amatör måste Patricia på något 
sätt vara delägare i de hästar hon tränar, 
det gjorde att hon ett tag funderade på att 
gå proffstränarkursen till hösten – men det 
nya licenssystemet gör att hon nog avstår.

– Jag känner mig inte som ett proffs 
och med de nya licenserna får jag ha fem 
hästar i träning som jag inte äger själv.

Som namnet antyder är Patricia från 
Holland, kom till Sverige 2007 men var 
tillbaka i sitt hemland 2010–2013 innan 

hon nu slagit sig ner i Sverige för gott.
– Det känns så, ska jag syssla med 

trav – och det vill jag – är Sverige mycket 
bättre än Holland.

Egentligen är Patricia elektrotekniker, 
men nu är det hästar och familj på heltid. 
Förutom tävlingshästarna har de föl och 
fölston och dessutom ett unghästsamar-
bete med John Bootsman (Boko Stables). 
Så Månadens Hästägare är en proffsig 
amatör.

Fotnot: Gento (två gånger), Henrik Green-
wood och Color Him Father var Patricias 
vinnare under april.
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PATRICIA VAN DER MEER

I samarbete med 
Skånska Travhästägareföreningen

April resulterade i fyra segrar med tre hästar till 
formstallet som redan slagit fjolårets siffror.

För att utses till Månadens Hästägare ska ägarens häst-/ar vara i Jägersroträning. 
Utmärkelsen gäller prestationer på Jägersro. 

En särskild prestation på annan bana kan i vissa fall vara avgörande.
Månadens Hästägare utses av redaktionen på Jägersro.


