Daniel Olsson
Försäljningschef

Menhammar Stuteris försäljningschef Daniel Olsson är ett välkänt ansikte för de travintresserade
efter sin många år i travsändningar. Om vi börjar från hur hans fascination för travsporten föddes så
var det genom hans fars intresse för sporten.
Han och ett gäng med ursprung från Västerås och Köping åkte gärna på travtävlingar tillsammans.
Genom Jim Fricks hjälp skaffade man 1982 ett sto vid namn Jennie Constance och det här gjorde att
Daniels travintresse ytterligare tog fart.
Efter nioårig grundskola gjorde han en trevare hos sina föräldrar att få söka sig till travsporten men
det gick de inte på i det läget. Det blev en treårig gymnasial utbildning som innebar att Daniel blev
utbildad elektriker. Det blev en fortsättning med en termin på högskola innan Daniel hade fått nog
och nu var det dags för honom att få ägna sig åt sin passion, travsporten.
Det blev ingen termin två på högskolan för Daniel utan de 6/1 1989 påbörjade han en anställning hos
Björn Larsson på Erikssund Säteri i tävlingsverksamheten. Där blev han kvar i två år innan det blev
militärtjänstgöring på K1. Den följdes av anställningar hos Tommy Hanné, Hans-Owe Sundberg och
Björn Linder.
1/10 1994 var det dags för Daniel att stå på egna ben och påbörja sin travtränarkarriär. Detta gjordes
på Lycksta gård, Västerås som tränare på Sundbyholms travbana utanför Eskilstuna. Det började med
att Daniel hade tre hästar i träning som redan efter tre veckor hade blivit trettio. Man kan nog säga
att Daniel hade laddat för en kanonstart då han redan den andra dagen som tränare tog en
kusktrippel på Sundbyholm.
Redan i den första kullen av upptränade unghästar hade Daniel en guldklimp i Persos Sandra som han
nådde stora framgångar med på tävlingsbanan. En annan häst man gärna sammanknippar Daniel
med är amatörtränade Extrem som blev sexfaldig miljonär.
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Från 1997 blev Daniel rommetränare då han hyrde in sig på Lars-Göran ”Lilleman” Forsbergs gård i
Avesta. Under den perioden hyrde han 2002 även in sig på Grosbois med några hästar. Ett starkt
minne från den tiden var då han med egentränade Big Toro kunde vinna i sin första körning på
Vincennes. Vinnaroddset stannade vid 22 gånger pengarna och Daniel hyllades av överlyckliga ägare
som hade fickorna fulla av pengar efter triumfen.
2004 tog Daniel steget fullt ut att bli catchdriver på heltid vilket inte var vanligt på den tiden. Då hade
redan Daniel börjat agera som bisittare i teves travsändningar vilket han fortsatte med tills 2014 då
han började sin tjänstgöring på Kanal 75. Där blev han genom åren en mycket uppskattad expert på
de franska sändningarna.
Ett mycket starkt minne från sin aktiva karriär som kusk har Daniel från 2018 då han gavs tillfälle att
köra Wild Honey för Daniel Redén i Prix d’Amerique. Han får något drömskt i blicken när han berättar
om denna upplevelse med 37 000 åskådare på plats.
Under sin aktiva karriär har Daniel kört i runda tal sexton tusen lopp vilket har givit drygt sexton
hundra segrar. År 2007 tog han steget in i tusenklubben.
Idag är han försäljningschef på Menhammar Stuteri och det efter att ha påbörjat samarbetet vid
Menhammar OnlineSales. Daniel berömmer hingst- och stoparken som finns på Menhammar samt
känslan av att få jobba med sitt stora intresse för travhästarnas stamtavlor och kunna utnyttja de
kunskaper han fått genom åren i travsporten. Nämnas kan också att Daniel idag 10/5-22 har sin
egenuppfödda Yolo i träning hos Lisa Skogh på Yttersta.
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