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ANDERS
LINDQVIST:
”JAG ÆR ARG P˚
MIN EGEN KROPP”

BERÄTTAR OM TUFFA TIDEN. Det har gått en dryg månad sedan Anders Lindqvist fick cancerbeskedet. ”Man är klen. Det är jättejobbigt”, säger han.

Foto: TR MEDIA

Travprofilen om tunga tiden efter cancerbeskedet

Tidigt i november blev den svenske travikonen Anders
Lindqvist inlagd på sjukhus med en elakartad cancer.
Nu berättar han om den tuffa perioden – och att återhämtningen efter operationen gått långsammare än vad han
räknat med.
– Det är bedrövligt och jag är arg på min egen kropp,
säger han.
I november publicerade den
svenska travikonen Anders Lindqvist, som är bosatt i Frankrike,
ett långt inlägg på sitt Twitterkonto.
I inlägget skrev tränaren att
han drabbats av en elakartad
cancer i urinblåsan och tvingats
till operation – då cancern ännu
inte hunnit sprida sig i kroppen.
Nu har det gått en dryg månad
sedan Lindqvist fick det jobbiga
beskedet.
Hur mår du i dag?
– Man är klen. Det är jätte
jobbigt. Jag är relativt van att

vara aktiv, nu är jag som ett kolli
nästan. Jag har ingen ork, så det
är jättejobbigt. Jag trodde att
jag skulle komma hem och titta
på hästarna, men jag orkar inte
det. Det är bedrövligt och jag är
arg på min egen kropp. Men det
är inget man kan göra, säger
Anders Lindqvist.

”Känner mig lite fängslad”
Vidare berättar han att han
sedan några dagar tillbaka fått
åka hem från sjukhuset.
– Jag känner mig lite fängslad här hemma. Jag orkar ingen-

ting, och kan vara uppe på toaletten en timme åt gången. Häromdagen var det V86 och jag som
är van vid att kunna se 30-40
lopp om dagen orkade inte mer
efter fem lopp. Då var det ändå
express.
Vad säger läkarna?
– Förhoppningsvis går det åt
rätt håll, men det var en omfattande operation och det kommer ta mycket lång tid innan
jag hämtat mig. Jag känner att
jag är bättre, men jag är sur och
bitter på kroppen, att den inte
fungerar bättre.

Drabbades av blodcancer
För 13 år sedan drabbades
Anders Lindqvist av blodcancer,
men kunde då börja jobba bara
någon vecka efter att han fått
sina cellgifter.
Nu upplever han att det går

betydligt långsammare.
– Från början orkade jag se
ett lopp om dagen. Nu orkar jag
kanske se tio lopp om jag sprider ut dem. Jag kunde aldrig
drömma om att jag skulle bli så
trött, jag har alltid haft rätt bra
kondition och har aldrig rökt.
Jag tycker att jag varit bra på att
kunna jobba, men nu är man ett
vrak på det sättet. Det är bara
acceptera, säger han och fortsätter:
– Jag kämpade med blodcancer för 13 år sedan, det var jätte
jobbigt att få cellgifter. Då tog
man sitt cellgift och sen var
man dålig en vecka, sedan blev
man bra och kunde jobba igen.
Nu har jag varit dålig en månad
utan att kunna jobba. Så det
känns jättejobbigt. Man är orolig för hästarna och orolig för
hästägarna.

Dessutom grämer han sig över
tajmingen. Då det just nu är högsäsong inom fransk travsport.
– Det är nu när det är vintermeetinget man ska ta in pengarna. Jag trodde att jag skulle
kunna vara ute efter 14 dagar,
nu har det gått en månad och
jag orkar fortfarande inte. Jag
tänkte att jag skulle kunna köra
bil, men jag orkar inte då det gör
för ont när bilen går på gupp.

Ser positivt på framtiden
Den tuffa perioden till trots
ser han dock positivt på fram
tiden.
– Är bara cancern borta kommer jag vara tillbaka. Det kommer
bara ta längre tid än jag trodde.
Men det är bara att bita ihop och
kämpa så mycket jag kan.

Niklas A Svensson

niklas.a.svensson@expressen.se

V75 I MORGONMED STJÆRNKUSKARNA
• STJÆRNKUSKARNAS TIPS INFØR LØRDAGENS TÆVLINGAR P˚ BERGS˚KER

WWV75-1:
H10
H Volocity de Vie
är en kapabel häst när
travet fungerar. Han
såg bra ut senast och
det klart att han slåss
om segern igen,
hästen. 9 Minnestads
el Paso är ett farligt
motbud som har visat
prov på bra fart flera
gånger förut.
WWMin vinnare:
H10
H Volocity de Vie

Ørjan
Kihlström

En av världens skickligaste kuskar

WWV75-2:
H6
H Budets Lasse har
sett bra ut på slutet.
Kommer han ner i
banan och hittar ett
slagläge är han med i
matchen igen. Jag kör
4 Tsar Brodde. Inte
kört honom på länge
nu men han har visat
bra form och ska
räknas ganska tidigt.
WWMin vinnare:
H6
H Budets Lasse

WWV75-3:
H3
H Zenit Brick måste
ha bra chans att
vinna. Han var ju
jättebra på Solvalla
senast och kanske
kan han komma till
spets efter en bit? Jag
väljer att spika. 10 On
Track Piraten är det
naturliga motbudet
trots läget.
WWMin vinnare:
H3
H Zenit Brick

WWV75-4:
H12
H Månprinsen A.M.
vet ju alla hur bra han
är. Han är säker av sig
och normalt sett så
rundar han alla även
om det är tufft med 40
meters tillägg. Öppet
bakom men kanske att
2 Järvsöodin är med
på en plats. Formen
sitter där.
WWMin vinnare:
H12
H Månprinsen A.M.

MIN BÆSTA V75-CHANS

OMG˚NGENS BÆSTA SPIK
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12 Månprinsen A.M. (V75-4)

HVar
H det länge sedan jag körde men han har
visat fin form och ska ses med chans på nytt.

HVi
H vet alla hur bra han är och det är ju en
mycket svårslagen häst – precis varje gång.

WWV75-5:
H2
H Yrr har gått bra på
slutet och det kan
vara så att formen är
fortsatt uppåt. Han är
rätt bra bakom bilen
och får en fin resa.
5 Viscount är bättre
än vad raden visar och
felfri kan han vara
aktuell. Min 3 Ramon
Dekkers är ej slagen.
WWMin vinnare:
H2
H Yrr

WWV75-6:
H2
H Walkie Talkie står
bra till på start och det
kan mycket väl vara
vinnaren. Men loppet
är öppet och det
kommer att krävas en
del streck. 10 Rita
C.D. är van tuffa
hästar och kan mycket
väl runda alla om det
klaffar lite.
WWMin vinnare:
H2
H Walkie Talkie

WWV75-7:
H6
H Weekend Fun har
bra fart i kroppen och
han har ett lopp i
kroppen. Lär laddas
från start och skulle
han komma till spets
så ser det bra ut.
9 Disco Volante gick
ett bra lopp bakifrån
på Solvalla och ska
passas på nytt.
WWMin vinnare:
H6
H Weekend Fun

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR
4 Scarpetta (V75-5)

HIH ett ganska öppet lopp kan
Scarpetta överraska många.

1 Selma Töll (V75-6)

HHar
H
ett spännande läge och viss
fart finns. Får inte glömmas.

Systemet, V75-1: 10, 9, 8, 12 (2, 4). V75-2: 6, 4, 1, 10 (7, 12). V75-3: 3 Zenit Brick (10, 4). V75-4: 12 Månprinsen A.M. (2, 3). V75-5: 2, 5, 3, 9, 4 (6, 1). V75-6: 2, 10, 13, 1, 15, 12 (9, 6). V75-7: 6, 9 (3, 11).  960 rader/480 kr.

WWV75-1:
H10
H Volocity de Vie
är riktigt bra i sina
bästa stunder och
distansen gynnar
honom mer än många
andra. 9 Minnestads
el Paso visade fin fom
senast och måste tas
på största allvar. Inte
heller 8 Doctor Doxey
Zenz är borta.
WWMin vinnare:
H10
H Volocity de Vie

Ulf
Ohlsson

Vinner flest lopp av alla i Sverige

WWV75-2:
HÖppet.
H
4 Tsar
Brodde har gått starkt
i nya regin och från ett
vettigt läge kan han
vara lösningen i
loppet. 6 Budets
Lasse är i toppform.
Jag kör 12 Mellby
Goofy som kändes bra
senast och jag känner
mig inte slagen.
WWMin vinnare:
H4
H Tsar Brodde

WWV75-3:
H3
H Zenit Brick höll ju
fantastiskt bra senast
på Solvalla och nu har
han ett perfekt läge
den här gången. Och
då främsta hotet
10 On Track Piraten
fick ett bakspår talar
väl det mesta för att
Zenit Brick löser den
här upgiften.
WWMin vinnare:
H3
H Zenit Brick

WWV75-4:
HDet
H här blir nog spel
mot ett mål.
12 Månprinsen A.M.
brukar gå bra på
Bergsåker och motståndet är väl inget
som normalt sett
skrämmer honom. Vi
övriga får nog inrikta
oss på att slåss om
andraplatsen.
WWMin vinnare:
H12
H Månprinsen A.M.

MIN BÆSTA V75-CHANS

OMG˚NGENS BÆSTA SPIK
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12 Månprinsen A.M. (V75-4)

HHan
H
gjorde ett riktigt bra lopp senast och
kan slåss om segern trots bakspåret.

HHan
H
är klasser bättre än konkurrenterna
och bör vinna detta trots tilläggen.

WWV75-5:
H2
H Yrr har Robert
Bergh fått bra ordning
på och jag tror att han
skaffar sig en bra
position från det här
läget. Måste räknas.
9 Global Undecided
har varit lite upp och
ner, men har han en
bra dag så är han
kapabel för klassen.
WWMin vinnare:
H2
H Yrr

WWV75-6:
H10
H Rita C.D. har
varit ute i mot mycket
tuffare motstånd än
detta och hon kan
avsluta vasst med ett
rygglopp. Min vinnare
i loppet. 2 Walkie
Talkie är nog bäst på
startvolten och min
13 Mrs Lindy ska
också ha lite chans.
WWMin vinnare:
H10
H Rita C.D.

WWV75-7:
H6
H Weekend Fun gick
ju strålande förra
vintern och intrycket
senast vid segen var
tilltalande. Även om
han är ny i klassen
kan han bli svårslagen. 9 Disco Volante
var jättebra senast
och är min bästa
chans på lördag.
WWMin vinnare:
H6
H Weekend Fun

OMG˚NGENS HETASTE MILJONHÆSTAR
1 Avantis Red Witch (V75-2)

HÄr
H startsnabb och garanterad en
fin resa från innerspåret.

11 Erik Sting (V75-7)

HH Ser man till kapaciteten tycker
jag att han är för bortglömd

Systemet, V75-1: 10, 9, 8, 4, 3 (11, 5). V75-2: 4, 6, 12, 1, 10 (11, 7). V75-3: 3 Zenit Brick (10, 8). V75-4: 12 Månprinsen A.M (2, 5). V75-5: 2, 9, 5, 6, 11, 3 (7, 1). V75-6: 10, 2, 13 (1, 6). V75-7: 6, 9, 11 (3, 4). 1 350 rader/675 kr

