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Stjärnjockeyn tvingas sluta tävla

Den svenska stjärnjockeyn Inez Karlsson tvingas sluta tävla på grund av den smärtsamma sjukdomen

endometrios. Hon väljer nu att försöka få barn tillsammans med sambo vilket kan göra att besvären

lindras. Därefter planerar hon att göra comeback.

Inez Karlsson, född i Mölnlycke och uppvuxen i Bollebygd, har bland annat blivit utsedd
till bästa  jockeylärling på Arlington Park i Chicago,  vunnit championatet på  Hawthorne,
blivit framröstad som USA:s näst bästa  lärling 2008 samt slagit ”svenskt rekord” i antal
galoppvinster på ett år: 161 stycken.

Hon  berättar  för  tidningen  Filter  att  hon  har  endometrios  som kan  innebära  kroniska
inflammationer i underlivet.

27-åringen har opererats, då alla cystor avlägsnades. Läkarna tog också bort hennes högra
äggstock. Efter operationen vilade hon från tävlandet och genomgick en hormonbehandling
och blev lite bättre.

Efter två månader började hon rida igen, men värken kom tillbaka. Senare visade det sig att
Karlsson var gravid, men drabbades av missfall.

– Man ska ju inte rida när man är gravid. Jag dödare barnet genom min okunnighet. Jag
hade ju skyddat mig och visste inte att jag var gravid. Det var hemskt, säger hon till Filter.

I somras upptäcktes det att hennes vänstra äggstock var full av nya cystor. Inez Karlsson
väljer  därför  att  försöka  bli  gravid,  eftersom  besvären  kan  lindras  efter  en  graviditet.
Därefter vill hon göra comeback.
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– Jag vill verkligen tillbaka och jag vet att jag kan bli bättre. Det ultimata vore om jag kan få
barn och om det hjälper mot sjukdomen, säger hon.
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