Felicia
Wester
Stallchef, Granskog

Felicia Wester började sin anställning som Stallchef på Granskog , Munsö i mars 2020.
Felicia är uppvuxen i Umeå och efter grundskolan har hon gått naturbrukslinjen med inriktning hästtrav på Forslundagymnasiet, Umeå. Vidare har hon en Hippologutbildning på Wången och innan det
hade Felicia också varit i USA och där under ett halvår studerat näringslära, ekonomi, engelska och
psykologi. Det har även hunnits med att ta en hästskötarexamen samt en sex månader lång
hovslagarutbildning.
Felicia har varit yrkesverksam som hästskötare inom både trav- och ridsport, detta har hon varit i
både Sverige och USA. Vidare har hon provat på att vara både telefonförsäljare och lagerarbetare.
I sin roll som Stallchef leder hon och planerar mycket av verksamheten på Granskog. Hon tycker det
känns väldigt positivt med sin anställning på Menhammar och att vara som hon upplever det, ”en i
gänget”. Hon tycker att känslan i hennes roll på arbetsplats är väldigt omväxlande och lärorik. Hon
känner att den är utvecklande och trivsam, känslan på arbetsplatsen är familjär.
När Felicia får frågan om eventuella minnen från sin tid i travsport vill hon framhålla två speciella
händelser. Ett starkt minne är när hon var ute och joggade Raja Mirchi på Vomb några dagar innan
han vann Svensk Uppfödningslöpning. På samma ämne vill hon också framhålla den starka känsla när
hon red på Tekno Odin, två möten med riktiga klasshästar. Felicia berättar vidare att den kallblodiga
rasen ligger väldigt närma hennes hjärta.

Foto: Emine Lundsten

I normala tider umgås hon och hennes sambo Joel gärna med deras vänner. Under tider som dessa
blir det dock mest tid med sambon och deras två hundar under hennes fritid. I som hon beskriver
perioder upplever Felicia att det är roligt att baka och laga mat.
På bilden ser Ni Felicia med Appassionata. De blev nära kompisar i somras när stoet stod på
behandling för en sparkskada. Hon fick vara med på bild som lite tröst. Appassionata är ju också
halvsyster med Rolling Stones som var den stora stjärnan på Wången under Felicias tid där.

Foto: Emine Lundsten

