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Roland Davidsson började sin anställning på Menhammar i maj månad 1999 i tävlingsstallet på
Yttersta. Efter ett år beslutades det att ”Rolle” skulle bli arbetsledare i unghästavdelningen på
Yttersta.
Den delen av verksamheten växte rejält i antal hästar under denna tid i takt med de allt större
framgångarna tävlingshästarna på Yttersta nådde. Under de nio år Roland var arbetsledare i
unghäststallet kördes det in och tränades upp 270 hästar. Unghästarna på Yttersta körs in under
hösten och går i en så kallad lösdrift med sina kullkamrater under det år de befinner sig i
unghäststallet.
Under dessa år fostrades hela 37 kommande miljonärer i unghäststallet. En av de som kom ”Rolles”
hjärta närmast under den tiden var Jocose. En häst som gav ett härligt intryck från dag ett och ju som
också visade stora kvalitéer både som tävlingshäst och avelshingst. Många kommande stjärnor
fostrades under de nio år Roland jobbade som arbetsledare i unghäststallet och i hans sista kull för
inkörning och uppträning hittade vi bland annat hästar som Maharajah och Marshland.
Om vi backar bandet så gick ”Rolle” efter avslutad grundskola en treårig utbildning i teknik och
maskin. Under denna period började hans hästintresse spira men inledningsvis var det ridning som
gällde i ett privat stall utanför Uppsala. Ett starkt minne från denna period har ”Rolle” då han deltog i
en hopptävling för medelstor ponny. ”Rolle” och hans häst gick till omhoppning där man gick ut som
fjärde och sista ekipage.
Roland hade studerat deras motståndares omhoppningar och kommit fram till att här gick att tjäna
tid genom att runda en buske lite snävare. Sagt och gjort men när man rundat busken befann man sig
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rakt framför hindret och den väluppfostrade ponnyn gjorde sitt bästa för att klara hindret men det
fanns ingen riktig chans. Äventyret slutade för Rolands del med ett brutet näsben och ett komplicerat
nyckelbensbrott.

På samma gård fanns det även travhästar som tränades av en amatör vid namn Hilding Blomkvist och
här föddes ”Rolles” travintresse. Efter det blev det anställningar för Roland hos travtränarna Lennart
Selin och P- O Björklund innan han 1978 fick ett erbjudande att börja hos Ulf Nordin när han var
relativt nyetablerad tränare.
Hos Ulf blev Roland kvar i sex år och han fick sedermera en andretränarroll i stallet. Roland fick under
dessa år köra en hel del lopp och nådde också stora framgångar. En av de största är när han vann
Årjängs Stora Sprinterlopp med Dialekt. Totalt har Roland kört cirka 2300 lopp som givit 162 segrar.
Efter dessa år jobbade ”Rolle” en period som ansvarig för stall JVC:s hästar under bröderna
Sundbergs beskydd innan det blev anställningar hos Örjan Kihlström och Ulf Eriksson.
Under sin senare tid på Yttersta hade Roland fått en förfrågan från Menhammar om att tillträda en
tjänst som försäljningschef för stuteriet och vara delaktig av bokningar till Menhammars
avelshingstar. Roland accepterades detta erbjudande där det också ingick översynen av
Menhammars unghästar. Med den senare delen har han jobbar tätt tillsammans med sin livskamrat
Katrin Eriksson sedan dess.
Roland upplever det som en ynnest att få jobba med de fina hästarna som finns på Menhammar för
en lika fantastisk arbetsgivare. De Menhammar- uppfödda hästarna framgångar talar också för en väl
fungerande verksamhet.
På fritiden har mycket att tiden ägnats åt Rolands och Katrins söner Sebastian och Daniels
idrottsutövande i Ekerö IK. Här är fotboll och framförallt innebandy som gällt där Roland haft
ledarroller.
Författaren av dessa rader vet också att ”Rolle” under ett antal år var målvakt i Solvallas korplag i
fotboll men mer om detta får vi ta en annan gång.
På bilden ser Ni Roland med tidigare nämnde Jocose. En häst som ”Rolle” upplevde så klokt att han
nästan förstod vad man sa åt honom. En i Rolands ögon mycket underskattad avelshingst var
avelsresultat förbättrades stadigt tills hans fertilitet började svikta och när han sedermera gick bort i
fjol. Framförallt så har Jocoses ston nått mycket fina framgångar och med sitt uttrycksfulla huvud var
verkligen hingsten vacker att skåda.
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