Inger Rådahl
Ansvarig, spermalab

Inger Karlsson blev i sommaren 2020 fru Rådahl då hon efter många års samlevnad fick sin Stefan.
Inger började sin anställning på Menhammar Stuteri 1997 sedan hon gått en tjugo veckor lång
hästskötarutbildning på Kvinnersta, Örebro.
Travintresset föddes som stallflicka hos amatörtränare C-G Lindell i en by vid namn Norrvik utanför
Ludvika. Där spenderades fritiden tillsammans med Ingers tvillingsyster samt ytterligare några
jämnåriga flickor och man hjälpte till att sköta stallets hästar.
Innan Inger ”landade” på Menhammar har hon hunnit med att jobba både som undersköterska och
även haft anställning på en lunchrestaurang samt jobbat som hästskötare hos Stefan Hultman på
Fituna.
Inger började som hästskötare på Menhammar Stuteri men har under de år hon jobbat på stuteriet
gått en semin assistentutbildning. Under betäckningssäsong är Inger labratorieansvarig, hon jobbar
då mycket med avelshingstarna samt fölstona och deras avkommor.
En av favorithingstarna under sina år på Menhammar för Inger har varit Zola Boko. En annan
avelshingst som hon har starka minnen av är Mack Lobell. Inger satt och skrittade ”Macken” på
Solvallas stallbacke innan han skulle inviga Solvallas Internationella Elitlopp 2006. Den känsla att sitta
där bakom den legendomspunne hingsten gav Inger en oförglömlig gåshud som hon beskriver det.
Inger har under sin tid på Menhammar även hunnit med att tjänstgöra nio månader i USA. Hon
jobbade där på Hunterton Farm, Kentucky och skötte om svenska unghästar under en period när de
fick beta det berömda Kentucky Blue Grass. I den grupp då unga hästar fanns bland annat Maharajah,
Marshland, MIlliondollarbaby och Merriment.
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Inger har även hunnit med att vara en framgångsrik amatörtränare inom travsporten. Hon har tränat
miljonärskan Dedicated som inledde sin karriär med att två fyra raka segrar som tvååring. En annan
miljonärska som Inger tränat var Indra Sherona. Denna vann Sto Sprintern under denna period och
Inger vann även lopp med henne som kusk. Inger kuskkarriär gav sju segrar på ungefär 55 körda lopp.
Inger uppskattar att kunna jobba med alla fina hästar som finns på Menhammar. Världsberömda
avelshingstar och avelsston och deras avkommor. Att få se dessa unga hästar växa upp och få vara
med och lära sig om de unga individernas beteende fascinerar Inger. Att hon dessutom får göra det i
en underbar miljö gör arbetet ännu bättre.
Fritiden spenderas mestadels med mannen Stefan och deras båda pojkar Alex och Jack. En del
träning hinns också med.
Hästen på bilden med Inger är Pay Attention. Ett lätt val enligt Inger då detta är en avkomma efter
Dedicated. Det är nästan så jag känner mig som mormor till henne, avslutar Inger.
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