Lisa Skogh
Hästskötare/Tävling

Lisa Skogh är uppvuxen i Bollsbyn, Svanskog. Efter att ha gått ut grundskolan blev det
Naturbruksgymnasiet i Lillerud, Karlstad med inriktning trav. Under den utbildningen gjorde hon
bland annat praktik hos Stefan Melander.
Ett starkt minne för Lisa från denna praktikperiod är när hon gavs tillfälle att köra Com Hector. En
annan väldigt stark minnesbild från denna tid är när Scarlet Knights skötare var bortrest med
starthäst och den unga praktikanten fick borsta och fixa med hambletoniansegraren. Mycket stort för
en som då relativt oerfaren skolelev.
Efter att ha börjat sin arbetskarriär hos Jonas Moberg bar det av mot USA och en anställning hos
Jonas Czernyson. Där gavs hon tillfälle att sköta flera riktigt fina hästar och en som hon har goda
minnen av är den då tvåårige Select Yankee. Han var med i många av de större loppen denna säsong,
Han var som Lisa beskriver en riktigt rolig och positiv häst att få sköta om. Select Yankee hade
sedermera en tävlings- och avelskarriär i Sverige.
Överhuvudtaget tycker Lisa att tiden i USA var mycket lärorik och spännande. Lexingtonmeetinget
var en mycket härlig tid med fina tävlingar plus unghästauktioner samt alla besök på olika stuterier
och hästgårdar i omgivningarna.
Efter det bar det av mot Kanada för Lisa och arbete hos Harald Lunde innan hon åkte tillbaka till
Sverige och började sin anställning på Menhammar i tävlingsstallet på Yttersta. Under sin tid på
Yttersta gav ju naturligtvis de fem tävlingssäsongerna Lisa skötte om Maharajah oförglömliga
minnen. De upplevde många stora händelser tillsammans och segern i Prix d’Amerique blev ju en
väldigt speciell upplevelse för alla inblandade.
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Ett väldigt starkt minne från tiden med ”Marre” är när han och Lisa stod i dopingboxen på Åby efter
hans fantastiska segerlopp i Olympiatravet. På en tevemonitor kan då Lisa se annan en annan av
hennes passhästar Quality Questioned vinna ett lopp senare på tävlingsdagen. ”Lufsen” som var hans
arbetsnamn var också en av de passhästar Lisa haft på Yttersta som hon minns med mycket värme i
hjärtat.
På avdelningen starka minnen ta gärna Lisa fram när Ullyett vann sitt första lopp. Denna son till
Mahararajah var den första avkomma till honom som Lisa skötte om och som gått kvallopp samt
startat med seger som resultat.
Lisa upplever sin anställning på Menhammar som väldigt positiv. Hon ges chansen att jobba med fina
hästar i en härlig miljö, den är nästan värmländsk som hon beskriver det. Ekerö är ju också väldigt
hästtätt med en hel del ridhästar också i våra omgivningar.
Sin fritid spenderar Lisa gärna med sin sambo Reko och deras hundar Thelma och Polly. Det är frågan
om två stycken strävhåriga foxterrier och det blir förutom många långa promenader en del agility och
nosework på amatörnivå som Lisa beskriver.
På bilden ser Ni Lisa med en av hennes nuvarande passhästar Alone. En mycket speciell individ vars
upplopp till en tredjeplacering i Svenskt Travderby Lisa minns med välbehag.
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