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Stock Proof mot My Pal Al i V4-3

Fri entre!
Ett potpurri med de främsta denna vinter på Täby fr o m vintersäsongens början 1 november. Cavorting,
tillsammans med Moltas i topp bland hästarna på 180.000 kr, Yvonne Durant, som leder bland jockeys med
20 vinnare, Mischa Kahn, leder klart bland tränarna, Annika Källse, toppnamn både som amatörtränare
och amatörryttare, samt Caroline Malmborg (t v) som får representera mamma Gunilla, vinstrikast bland
hästägarna med 404.100 kr. Se tränar och ryttarstatistik på sidan 9. Foto Stefan Uppström.

Lunch Dubbel och V4
I programmet även
Trav-Trion på Jägersro idag, samt
Trio/LördagsKomb på Täby 18 mars
Trio/SöndagsKomb på Täby 19 mars
2.200 ex

Monty Roberts trollband 150 på Täby Galopp
Monty Roberts besök på Täby
Galopp tisdagen den 7 mars
blev mycket lyckat.
Många kunde se och höra den
korta intervju som gjordes i Tom
my Gustafssons stall för Kanal
75-sändningen i TV4 förra torsdagen.
Efter ytterligare en intervju
på tisdagsmorgonen, som gjordes med Ridsportförbundets
tidning ”Häst och Ryttare” hos
tränare Patrick Wahl, deltog
Monty i en specialarrangerad
lunch i huvudrestaurangen Belmont Park på Täby Galopp, dit
drygt 150 hästägare, tränare, ryttare och stallpersonal kommit för
att höra en spontan intervju med
Monty under en dryg timme.
Det blev en synnerligen givande stund, för Monty är en
gudabenådad berättare och han
delgav öppenhjärtligt och rikligt
ur sin långa och gedigna erfarenhet som, med hans egna ord
”elev till - och god vän med - mina
hästar”.
Han kom också in på sin verksamhet, kanske bättre uttryckt,
sitt kall, att föra ut sitt ”hästbudskap” bland oss människor, d v s
att även använda våra erfarenheter från hur man på ett naturligt
och positivt sätt umgås med hästar, till umgänget man och man
emellan.
Härvid berättade han om sitt
arbete med bl a skolor och ungdomsfängelser och han avslutade med att fängsla (ursäkta den
ofrivilliga ordleken) åhörarna,
bland vilka bl a ingenkändes ATG:
s VD Remy Nilson och Sveriges
stjärnskott bland travkuskar, Erik
Adielsson, med berättelsen om
när han kallades in för att assistera Volkswagen att vända utvecklingen i USA så att företaget slapp
att lägga ned hela verksamheten i

Monty Roberts signerar bok åt framgångsrike travkusken Erik Adielsson (son
till förre championgalopptränaren Hans
A), medan ATG-chefen Remy Nilson väntar på sin tur. Foto Stefan Uppström.

det stora landet och flytta tillbaka
till Tyskland.
Denna historia finns f ö fint
beskriven i hans bok ”Horse Sen
se for People”, som kom ut för
några år sedan.

Signerade böcker
Apropos böcker, hade hans promotor i Skandinavien, Ann Lind-

berg, Skurup, fått med sig ett par
kartonger med 50 exemplar av
hans senaste bok som översatts
till svenska, nämligen ”Hästarna
i mitt liv”, där han berättar om
52 fyrbenta vänner som betytt
särskilt mycket för honom.
En hel del galoppörer finns
med bland dessa, för det var med
problematiska galoppörer som
Monty först kom ut i rampljuset,
bl a dubble Prix de l’Arc-vinnaren Alleged, och en av Tysklands
bästa galoppörer i modern tid,
Lomitas.
Många känner också till vilken betydelse HKH Drottning
Elizabeth av England kom att
spela i detta sammanhang. Det
var drottningen som kallade honom till sig i början av 90-talet för
att gå igenom hennes hästar och
det var hon som, sedan hon fascinerats av hans ickevåldskoncept,
dels skickade runt honom till
olika platser och institutioner i
England, dels ”tvingade” honom
att skriva sin första bok ”The Man
Who Listens to Horses”.
När den kom ut i mitten av
90-talet trycktes den i en förstaupplaga på 3.000 ex av ett föga
optimistiskt förlag i London, men
boken har nu sålts i 5.300.000 ex
och blivit världens kanske mest
lästa bok om hästar!
Hans nya bok tog slut direkt
och varje exemplar signerades av
Monty, som fick många nya vänner i den svenska galoppen, den
saken stod utom allt tvivel.
Monty fortsatte sedan vidare
till Malmö, Danmark och Tyskland och återkommer med regelrätta ”Hästshower” på Göteborgs
Fältrittklubb den 26 april, Flyinge
Kungsgård den 29 april och på
Linköping Cloetta Center den 1
maj. (BZ)
Monty och quarterhästen Smokey hos
Tommy Gustafsson på Täby. Foto SU.
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