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Simon Wall, Nytorps hästgymnasium
Simon Wall fyller 19 år i december och är i grunden en ridkille som började med trav genom en klasskompis som hade ponnytravare. Han lärde senare känna Bollnästränaren
Karl-Anders Hansson som bland annat har Rino Dox. Simon älskar den fysiska utmaningen i att rida in och rida till hästar men har en större framtidstro till travsporten som
bransch och därför bar det av till Nytorps hästgymnasium för tre års studier.
Hur gick det till när du skulle välja gymnasium? Tog det lång tid att bestämma sig för
vart du ville gå?
- Det finns två gymnasium på vår lilla ort och båda har hästinriktning. Nytorps hästgymnasium skyltade med att de har ett samarbete med Örjan Kihlström på travinriktningen och valet
blev då väldigt enkelt – och det valet ångrar jag inte en sekund.
Vad roligt, vad är det som gör att du är
så nöjd med utbildningen?
- Dels gemenskapen som finns men
framförallt lärarna. Jag har Katarina Brunlöf
och Birgitta Nordlund att tacka för mycket.
Jag är en väldigt hyper person som vill testa och
göra allt som finns att göra i livet och där såg
Katarina och Birgitta till att jag fick prova allt,
men ändå att jag höll mig till en röd tråd så att
jag inte blev för spretig.
Du tog studenten i år, vad gör du nu?
Och vad är drömmen om 10 år?
- Jag jobbar på ett konditori i Bollnäs och har
jobbat där sedan jag var 14 år för att samla in pengar.
Pengarna sparar jag för att ha möjlighet att börja
föda upp hästar i framtiden. Jag har ett fölsto som
fått ett föl i år och som nu är ombetäckt.
Om du skulle övertala någon att börja på Nytorp eller gå ett travgymnasium, vilket
argument skulle du använda dig av då?
- Dels vill jag börja med att säga att du är aldrig fullärd. Jag var otroligt kaxig i början och
tyckte att jag hade mycket i bagaget, sen kom jag ner på jorden. Annars tycker jag (förutom
lärarna) att just Nytorp är bra för att du får grundkursen första terminen som innehåller både
trav och ridning. Jag tror att sporterna har mycket att hämta av varandra och att det är givande att få läsa både och.
Har du något tips till de som ska välja gymnasium i år?
- Följ dina drömmar! Alla yrkesprogram är i dag högskoleförberedande så skulle det gå åt
skogen är det bara att börja plugga igen! Allt löser sig så att säga.

Fyra snabba...
Vilket var ditt bästa ämne i skolan?
När lärde du ditt något nytt senast?
Vad skulle du vilja vara världsmästare i?
Vilket är ditt drömyrke?

Trav-relaterade ämnen
Idag, nämligen att koka ris
Att må bra
Egen företagare med eget stuteri

