
Textstorlek:

Inez statistik i USA
Tävlingsperiod: 2007-08-02 
till 2012-04-29

Antal starter: 3 265

Antal segrar: 468 (14,3 
procent)

Inridna pengar: 9 170 351 
USD. (62 miljoner kronor)

Per start 2 808 USD. 

Ho ̈gsta vinstsumma i ett 

lopp: 84 600 USD

 Inez Karlsson, framgångsrik 
jockey i USA, under en gala i Miami. 

Foto: HORSEPHOTOS.COM/GALOPPMAGASINET.

Titta, här hittar du allt för att spela på trav

 Inez Karlsson. 
Foto: KANAL 75

Premiär i TV4 – 
för filmen om 
stjärnan
Svenska Inez är en av 
världens främsta 
kvinnliga jockeys – nu 
blir hennes liv film
Nu kommer filmen om 

toppjockeyn Inez Karlsson.

Tjejen som kom från ingenstans 

och blev en av världens främsta 

jockeys.

I filmen "Inez – ensam men 

stark" har regissören Jacqueline 

Ramel och producenten Thomas 

Samuelsson skildrat hennes liv.

– Hon är en fantastisk förebild 

för många unga tjejer, säger 

Jacqueline Ramel.

Toppjockeyn Inez karlsson har redan 
en egen bok om sitt liv som jockey.

Nu kommer även filmen om 
stjärnjockeyn; ”Inez – ensam men 
stark”.  Svenska Inez Karlsson 
lämnade Sverige och sin karriär som 
boxare för att testa på livet som 
jockey i USA.

Sedan dess har hon gjort succé, 
dragit in 9 170 351 dollar på 
tävlingsbanan (omkring 62 miljoner 
kronor) och blivit historisk som den 
första kvinnan som någonsin vunnit 
fyra lopp under en och samma dag. 
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 Jacqueline Ramel skådespelerska, 
regissör och producent. Hon har 
tidigare medverkat i Johan Falk-
filmer, Beck samt Sista Kontraktet 

Foto: PRIVAT

 Thomas Samuelsson, regissör och 
manusförfattare. Har bland annat 
regisserat ”P.S. sista sommaren” och 
”Tryggare kan ingen vara”. 

Foto: PRIVAT

© Aftonbladet

Men hon har även drabbats av 
motgångar när hon fick sjukdomen 
endometrios som gjorde att hon fick 
sluta tävla för ett tag.

Premiär på galan
Filmen om hennes liv är gjord av 
regissören Jacqueline Ramel och 
producenten Thomas Samuelsson. På 
fredag är det premiär i samband med 
travgalan i Göteborg och på söndag 
sänds filmen i TV4 Sport.

– Inez är en fantastisk förebild för 
många unga tjejer. Jag har i grunden 
ett stort hästintresse och när jag fick 
upp ögonen för Inez Karlsson tyckte 
jag att hon var en otroligt häftig tjej 
som har lyckats med de svårigheter 
som det innebär att slå sig fram som 
kvinnlig jockey i USA. Dessutom är 
hon immigrant, säger Jacqueline 
Ramel.

– Hon har en styrka och envishet. 
Hon har lyckats trots alla hinder som 
hon haft. Hon har inte bara varit 
kvinna i den här mansdominerande 
världen, hon drabbades även av 
sjukdomen endometrios. Hon har 
kämpat och ridit trots denna 
sjukdom, säger hon.

”Hon var häftig”
Jacqueline Ramel är själv 
hästintresserad och har ett stort 
intresse för hoppning och dressyr.

– Det var Thomas, min kollega, som 
visade mig en artikel om Inez och vi 
tyckte att hon var häftig. Vi sa att 
henne måste vi porträttera. Thomas 
dotter jobbar inom galoppen så han 
är intresserad av sporten.

”En annan värld”
De har följt Inez och dokumenterat hennes liv i Chicago.

– Vi har varit hos henne i USA i två omgångar. Filmen bygger på 
materialet från USA. Jag tycker att det är fascinerande med macho-
kulturen där. Att se hur galoppsporten ser ut i USA. Hon är ensam 
kvinna i detta jockey-rum, med en massa killar. Det är spännande att få 
kika in i en annan värld. Den är lik vår, men ändå inte. Framförallt får 
man träffa Inez som är en fantastisk person.

Filmen ”Inez – ensam men stark” sänds i TV4 Sport den 13 januari 
klockan 12.00.

Madeleine Brohlin
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Tipsa oss!
MMS & SMS: 71000
Mejla: tipsa@aftonbladet.se
Ring: 08 - 411 11 11
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