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Fryst / färskt?

Vad du inte visste om
Muscle hill
Vi tar dig bakom travsportens kulisser

HÄSTFÖRETAGARKOLLEN
ATT SKÖTA EKONOMIN SKA VARA ENKELT OCH SMIDIGT SOM FÖRETAGARE
Det ﬁnns mycket speciella regler att förhålla sig till när man driver verksamhet med
hästar, och även om man gör det som privatperson och det är en hobby så kan det
vara fråga om momspliktig verksamhet. Har du momsregisterat din verksamhet och
anmält hos Svensk Travsport så Du erhåller moms på utbetalda ersättningar?
Vi på LRF Konsult är experter på företagande och experter på hästbeskattning som
underlättar för dig och din verksamhet.
HÄSTFÖRETAGARKOLLEN
Vi ger dig konkreta tips o råd med handlingsplan för att utveckla Din verksamhet.
DIGITAL FÖRETAGARE
Hantera din ekonomi direkt i datorn, plattan eller mobilen med minimalt pappersarbete.
DRIVA HÄSTFÖRETAG
En digital utbildning som utvecklar Dig och Ditt Hästföretagande.

Du väljer själv vilka tjänster du har behov av, alltid till fasta priser.

Läs mer om våra tjänster på lrfkonsult.se eller ring
0771-27 27 27 och fråga efter en hästrådgivare.

ALLT OM TRAVSPORT
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Allt om Travsport ges ut av
Resursmedia Förlags Mälardalen AB
org: 556873-8275. AoT är en fristående
tidning, Facklig, politisk och religiöst
obunden.

Tuffa ston

Postadress: Lillkyrka Lisselby 7
745 97 Enköping

Internationella kvinnodagen har just passerat, den får mig att reflektera
en stund. Jag har lyckan att inte känna igen mig i kvinnoförtrycket, inte
heller har jag känt mig särskilt särbehandlad i det stora hela.
Kanske hjälpte det att min far lät mig hugga årets julgran med bodens
vassaste yxa, att jag fick laga cykeln själv eller fick klura ut hur jag själv
skulle lösa mina misstag.
Jag minns, jag var tretton och ville ha brevduvor, men duvslaget fick
jag allt snickra ihop själv. När det var klart körde pappa mig till centralstationen för att hämta duvorna, de kuttrade i en pappkartong. När jag
sedan släppte ut dem flög de raka vägen hem till säljaren igen, boende
i Örnsköldsvik. Gör om, gör rätt sa pappa, alltid med stort tålamod och
glimten i ögat.

Ansvarig utgivare/chefredaktör:
Karin Andersson 070-236 05 50
karin@alltomtravsport.com
Layout: Karin Andersson
Annonsavdelning:
Ring: 070-470 04 48
bengt@alltomtravsport.com
Prenumerera: Allt om Travsport
kommer ut 6 ggr/år och kostar
329 kr inkl moms.
Bli prenumerant på hemsidan
www.alltomtravsport.com
eller mejla:
redaktionen@alltomtravsport.com

Jo, uppfostran och miljö påverkar med säkerhet synen på andra och
varandra. Se på travet – finns det en mer jämställd sport? Hästar som
människor tävlar på lika villkor. Tänk alla de ston som passerat hingstar
med hästlängder; Frances Bulwark vann över de flesta, Hilda Zonett
krossade hingstarna i både Kriteriet och Derbyt, Queen L och Ina Scott
besegrade ramstarka fransmän i Prix d´Amerique. Ina kördes ju till och
med av en tjej, Helen A Johansson. I det här numret möter ni ytterligare
en urstark dam, Une de Mai, som manglade sönder Nevele Pride i VM
1969. Vem trodde att ett sto skulle besegra den hingst som kallades
världens bäste? Många fantastiska ston har inte alls känt sig skrämda av
hingstar – de har bara kämpat på och visat att
kvinnor/damer/tjejer/ston klarar allt!

Utebliven tidning: mejla
redaktionen@alltomtravsport.com
Kundtjänst prenumeration:
www. www.alltomtravsport.
prenservice.se/
Telefon: 08-522 182 96
Webb: Karin Andersson

Tjejer och killar, kvinnor och män. Ha nu en
trevlig läsning. Jag vill även önska er alla
lycka till med avelssäsongen.
Och till er som har tänkt låta ert sto stå över i
år, tänk till, gör om, gör rätt, det hade pappa
sagt.

Distribution: Tidningen sälj via
800 återförsäljare i hela Sverige
Norge och på Åland
Omslagsfoto:
Foto: Stockphoto
Kundinformation som namn och
adressuppgifter lagras hos
Resursmedia Förlags AB.
Uppgifterna kan komma att
användas i marknadsföring.
Frilansmaterial: Redaktionen
ansvarar inte för ej beställda texter
och bilder. Vid eventuell beskattning
av vinster i tidnigens pristävlingar
svarar pristagaren själv för denna
kostnad.
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Vad du inte visste
om
Muscle hill

Vi tar dig bakom

Välkommen till Allt Om Travsport!

travsportens kulisser

! Succén fortsätter !

! Specialerbjudande !

e. Pine Chip – Island Dream e. Coktail Jet
(4)1.10,2 – 6.208.000 kr

e. Enjoy Lavec – Dame Lavec e. Quito de Talonay
1.09,9 – 5.783.500 kr

INFINITIF

LAVEC KRONOS

Vainqueur R.P. 4 år, 1.10,5/3.508.650 kr,
såld för fem miljoner till Frankrike
Lucifer Lane 4 år, 1.10,2/ 2.841.340 kr

Satte världsrekord som 4-åring med 1.10,2
DUBBEL Hugo Åbergs-vinnare
Sprintermästare – Årjängs Stora Sprinterlopp

OBESEGRAD SOM 3-ÅRING – ITALIENSK DERBYVINNARE

FÖRSTA RIKTIGA ÅRGÅNGEN 3 ÅR 2018

17 miljonärer på små årgångar

Flera 3-årstoppar bl.a. E3-tvåan FLASH AM 1.12,5 1.036.000 kr och SMOKIN JOE 1.12,4 - 691.070 kr.
Smokin Joe var den snabbaste 2-årsdebutanten i
Sverige på 1.13,7! Han satte europarekord för
2-åringar med tiden 1.12,7!

Dont Rush 6.770.220 kr, Tango Negro 3.618.000 kr,
True Day Dream 2.871.000 kr, Paparazzi 2.696.900 kr,
Rue de Bac 2.382.900 kr, Gisela Ås 2.333.180 kr,
Clementine Dream 2.424.300 kr, Infiniti As 1.845.000 kr,
Mergatroid 1.850.000 kr, Joyeux Dream 1.434.740 kr,
Stacelita 1.323.800 kr, Charming Dream 1.241.000 kr,
Han Herred 1.150.500 kr, Dress for Success 1.033.400 kr,
Paduca Dream 1.006.250 kr.

LAVEC KRONOS helsyster Naga Morich är mor till
2-årsstjärnan GREEN MANALISHI, 1.09,7 - 5.040.000 kr
som såldes för 3 miljoner kr som 1-åring!
Halvbrodern Raja Mirchi kostar 95.000 kr.
Specialpris: 2.000 kr + 18.000 kr + moms och vet.

Pris: 3.000 kr + 30.000 kr + moms och vet.

LOVE YOU

Prix d’Amérique-vinnaren Belina Josselyn, 21.274.300 kr
Valnevikens Stuteri
664 96 SEGMON

Samling 230x297 Mars19.indd 2

Bengt Wall 070-316 64 54

•

Åke Wall 070-536 24 28

info@valneviken.se • www.valneviken.se

Transportsperma
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Innehåll

129
Russsavel!

67

LEDAREN		 4
SMÅPLOCK		
Tillbehör & Notiser

12-15

110

AKTUELLT		 16-28
För oss i branschen
LEGENDEN		 110-118
Okänd Une de Mai
chockade världen
UTBLICK 		
Travets italienska
fader

120-124

HÄSTHÄLSA		
Hästens tänder,
del ett av två.

136-142

KALLBLOD:		
Plurus, en rekordhäst
rakt in i evigheten

151-158

www.alltomtravsport.com
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Avel & Uppfödning
i detta nummer:
Om det går på tok

34

Karptygg unghingst
blev världens bäste

36-40

Statistik, varmblod

43-46

Statistik, kallblod		

48-51

Testparning		

54-56

Avkomma med två
mödrar			 60-64
Bara Gotlandsruss för
Cecilia			 67-79

72

Framång sitter i
detaljerna 		

72-76

Förbered stoet för
säsongen		

80-86

Storsatsning gav resultat
hos stall Ima
100-107
Undersökningsspiltans
viktigastedetaljer
129-132

Mer än 125 hingstar

,

LASERKURS HÄST
UPPSALA
5-7 juni

3 dagars
TEORI & PRAKTIK
Kursledare Line Østerhagen

www.nht.no
Kursmaterial 100 sidor
Pris 4.800 kr + moms
50% rabatt vid laserköp
Välkommen boka via

info@optilaser.se
Lär dig behandla muskler, leder, senor och andra strukturer
med medicinsk laser!

3 dagarskurs med Line som har mer än 15 års erfarenhet av
laserbehandling på häst.

FÖR
DEMOBESÖK
Ring Mats
070-338 18 88
mats@optilaser.se
www.optilaser.se
FLERA FÄRDIGA PROGRAM FÖR HÄST
Ny teknik MLS med två våglängder
i samma prob/penna
Portabel med uppladdningsbart batteri

ALLT OM TRAVSPORT
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SMÅPLOCK

Fölgrimma
Mjuk grimma i cushion web, det allra mjukaste
materialet. Ställbar i nacke, nos och under
käken. Bra modell när fölen växer som mest.
Mässingsfärgade spännen.
Pris: 79 kr. www.hooks.se

Väst
Lättviktsväst med fickor fram. Bröstficka med
dragkedja. Pris: 399 kr. www.hooks.se

Vårig
trav garderob
Underlägg, syntet till däckel
Elite Selunderlägg med rundade kanter.
Lätt att hålla ren. 100cm x 17cm.
Pris: 299 kr. www.horze.se

Stövel
Gummistövel av mycket tåligt naturgummi med ett
snabbtorkande syntetfoder. De elastiska sidobanden
gör stöveln enkel att ta på och av. Pris: 399 kr.
www.gummistövlar.se

10
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Staro International 2019
Hambovinnare
Royalty for Life
e. R.C.Royalty u. Bourbon´n Grits e. Donerail
30 starter; 14-5-2 • 1.09.6a, • 13.696.938:Royalty For Life fick 56 föl i sin första kull född 2016. Per den
19/11 har 34 startat och 13 har segrat i lopp och ytterligare
åtta har vunnit kvallopp. Elva har travat under 2.00 (1.14,6)
eller bättre. De fem vinstrikaste tvååringarna är;
Tommi Canu Hearme, sto
Cambridge Kate, sto
Royal Rob
A Royal Line
Lifetime Royalty

164 cm

1.12,1a
1.13,0a
1.12,2a
1.12,6a
1.12,6a

$106.514
$101.187
$76.525
$60.526
$46.010

Efter lovande träningsrapporter och den fina starten med avkommorna fick Royalty For Life sin överlägset
största bok 2018 med över 140 ston. Bokning: 4.000 kr. Dräktighetsavgift. 5.000 kr. Levande föl: 35.000 kr. (Fryst sperma)

Elithingst

Conway Hall

e. Garland Lobell – Amour Angus e. Magna
29 starter; 13-7-5 1 • 10,5a • 6.400.974:Conway Hall blev utsedd till Årets Avelshingst 2015 och Elithingst
2016. Han har bildat sin egen hingstlinje redan under sin livstid.
Han är bland annat far till avelshingstarna: Windsong’s Legacy (far
till Chapter Seven), Wishing Stone, Make It Happen och Broadway
Hall. Conway Hall är ”still going strong” och är far till 3-årige Mister
F Daag, €288.539, som i somras vann tyskt Derby på 1.12,3a/1900
meter. I USA har han flera fina tvååringar som Thunder, *1.11,2a
– $213.071, 10 st: 5-3-0 och Conway Kellyanne, sto, 1.11,3a –
$127.996.
157 cm

Conway Halls avkommor visar på en hög startprocent, framförallt för 3-åringarna. Avkommorna har en mycket hög segerprocent. Pris: 5.000 kr + 7.000 USD vid levande föl. (Fryst sperma)

A-premierad

Juliano
Star
e. Buvetier d’Aunou – Star Gede e. Florestan
24 starter; 7-5-4 1 • 12,8am • 4.731.477:-

165 cm

Juliano Star har gått till de evigt gröna ängarna! Juliano Star avled
i december-18. Han har fått dispens av ST att användas i avel 2019.
Juliano Star var mycket duktig på tävlingsbanan. Han vann lopp
redan som 2-åring och var Frankrikes näst vinstrikaste 2 åriga
hingst. Som 3-åring tävlade han i yppersta eliten. Juliano Stars
främsta segrar är i Criterium des Jeunes, Prix Capucine och Prix
Pierre Plazen. Han är far till många stjärnor bl a fenomenet
Commander Crowe 34 345 097 kr, Bobtail över 5 milj och många
andra. Conrads Rödluvan 4,9 milj, Hero Sjöhammar, Wingait C.H.,
Bison Spiro, alla över 1 milj har Juliano Star som morfar. Än finns
chansen att få en Juliano Star-avkomma. ”SISTA CHANSEN I ÅR”!!
Vill du veta mer om Juliano Star kontakta oss gärna.

Juliano Stars är avelsbedömd med A, mycket god förärvning med lika många goda hingstar/valacker som ston på
tävlingsbanorna. Pris: 2.000 kr + 10.000 kr vid levande föl. (Fryst sperma)

STARO International, Svarthults Gård, 574 74 Ramkvilla.
Tel. 0474-610 70, 070-696 10 70 • info@staro.se
• Moms och ev. veterinärkostnader tillkommer på priserna •

Vi tar emot semin
på alla tillgängliga
hingstar.

Pelleterat - Müsli -Mineraler

Rätt foder till ditt grovfoder!
www.edelhippos.se
12 ALLT OM TRAVSPORT info@edelhippos.se
AB Johan Hansson 018-660500 AB Västerbottens Fodercentral 090-24240 Spannex AB 0521-262050

SMÅPLOCK

Jacka från Brizy 150 gram
Jack i klassisk design med stretchfunktion
i axlarna som gör dressen extra följsam.
www.brizy.se

Montébyxa FinnTack
Bekväma ridbyxor med fotslut av lycra och
midja med blixtlås och kardborreknäppning för perfekt passform. Förstärkta bak och
vid fotsluten. Pris: 399 kr. www.frtab.se

Vårig
trav garderob
Sommartäcke från Hansbo
Sommartäcke i lätt cotton drill-material. Försett med låga
kryssgjordar och dubbla täckesfrontspännen. Svanssnöre.
Pris: 589 kr. www.horsemeup.se

Hoody från Polo
Tröja med logga på bröstet, känguruficka med liten metallogga, snygga elastiska detaljer på luvans kant, nederkant
och manschett. 60% bomull / 40% polyestersvett 320 gsm.
Pris: 889 kr. www.horsemeup.se
ALLT OM TRAVSPORT
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AKTUELLT

du ska ändra ett skifte på ett block.
Om det finns flera skiften på blocket
ska du använda funktionen ändra eller
dela skifte.

Viktigt att tänka på när du gör din ansökan i SAM Internet
Redan 2018 gjorde Jorbruksverket en
del ändringar när du väljer att hämta
uppgifter från föregående år. Skiftena
i SAM internet har under en lång tid
inte varit tillräckligt exakta. Detta har
i många fall berott på att när man har
hämtat in skiften på block som har ändrats har man inte ritat om skiftet, utan
bara justerat i den ansökta arealen.

För att följa EU:s regelkrav på noggrannhet har det skärpt kraven för
hur mycket ett skifte får ligga utanför
blockets gräns, samt hur mycket skiftena får överlappa inom blocket. Är det
för stor skillnad hämtar vi inte skiftena
från föregående år, utan då får du själv
rita om skiftena på de blocken. Använd
gärna funktionen auto-rita skifte när

De block som har ett eller flera skiften med grödkod 77 (skyddszon mot
vattendrag) omfattas inte av dessa
kontrollfunktioner, men skiften på
dessa block ska du också rita in så
noggrant som möjligt.

Viktigt datum!
I SAM Internet söker du jordbrukarstöd.
Sista ansökningsdag är den 11 april.

Specialfoder för hästar!
Ett müslipelleterat
foder. Extremt bra
för god tillväxt på
unghästar.

”Unika sammansättningar
av goda råvaror”
Färdigfoder baserat
på Svarthavre för
tävlingshästar.

För tävlingshästar
med stort energibehov.
Havrefritt färdigfoder
för heta hästar och
ponnies.

SJÄLVKLART

SVENSKT

www.foderspecialisten.se
14

ALLT OM TRAVSPORT

Tomas Nilsson
info@foderspecialisten.se
0521-36048

HINGSTDEPÅN presenterar
sina hingstar för betäckning i Sverige!

född 2011 brun
e. Ready Cash
u. Ivre De Victoire
e. Buvetier d’Aunou
€958.375 • 1.10,6am
46 starter: 14-7-3

BRILLANTISSIME
2018 var det stora förväntningar i fransk avel över hur flera av Ready Cash-söner skulle lyckas med
sina första 2-årskullar. När summeringen skedde 31 december 2018 var det sensationella
resultatet detta.
1) Brillantissime €422.690, 2) Ready Cash €328.850, 3) Bird Parker €190.980.
Brillantissime.besegrade sin berömde fader med nästan 1 miljon.
Fulltecknad både i Sverige och Frankrike!

EXPRESS BOURBON

född 2014 mörkbrun
e. Ready Cash
u. Kamera Bourbon
e. Cezio Josselyn
€81.680 • 1.12,5am
13 starter: 4-2-0

En stor talang som inledde med att i sina vinna fyra segrar och tog två andraplatser i sina första åtta
starter. Tävlingskarriären blev kort och slutade redan som fyraåring, vilket gjorde honom möjlig att
köpa till Sverige som avelshingst.
Express Bourbon har en härstamning utöver det vanliga, från ett av Frankrikes starkaste.
Han är mycket nära besläktad med Frankrikes nye stjärna Face Time Bourbon 10,7am €487.150, 13 starter: 11-1-0. Face Time Bourbon som nyligen syndikerats för ca 60 miljoner.

Bokningsavgift: 3.000 kr. Levande fölavgift: 20.000 kr.

född 2007 brun
e. Imoko
u. Kiss Me Coulonces
e. And Arifant
€5.006.731 • 1.09,1ak
104 starter: 36-15-13

TIMOKO
En fantastisk häst och Frankrikes vinstrikaste travare någonsin. Hans avkommor tävlar med stora framgångar i Frankrike och övriga Europa. Timoko klättrar upp mot toppen i den franska statistiken och
redan har Timoko som far producerat 17 miljonärer.
Dottern Folelli 13,5m €295.250 vann det franska Kriteriet 2018. Sonen Hachiko de Veluwe 12,5am
1.837.232 kr vann det finska Derbyt 2018. Italien har en jättetalang i den obesegrade treåringen Amber
Prad.
Timoko är en oerhört prisvärd avelshingst!

Bokningsavgift: €700. Levande fölavgift: €4.500 (Sverige).

född 2008 mörkbrun
e. Buvetier d’Aunou
u. Fichtre
e. Quiton du Coral
€2.307.674 • 1.09,4ak
• 1.11,5l
76 starter: 16-15-8

UP AND QUICK
Up And Quick hade ifjol sin första 3-årskull. Direkt fick han en årgångstopp i Frankrike genom dottern
Fiorella de Ted 14,2am €250.780, vinnare av två Grupp II-lopp och en andraplats i ett Grupp I-lopp.
Andra avkommor som haft bra framgångar är For You Madrik 13,0am €98.730.
Treårskullen i Sverige gick inte heller av för hackor. Avelsföreningens statistik för 2018 placerade Up And
Quick i den allra översta toppen. Startprocenten var extremt höga 80%, 16 avkommor vann hela 21 segrar.
Främsta avkommorna är Up North 14,1am 477.600 kr och Night Brodde 13,8am 419.500 kr.
Up And Quick är mycket bokad 2019, så du bör vara snabbt att höra av dig för att få en plats.

Bokningsavgift: €600. Levande fölavgift: €4.200 (Frankrike), € 4.500 (Sverige).

född 2009 mörkbrun
e. Indy de Vive
u. Nadia Speed
e. Tenor de Baune
€192.280 • 1.13,3l
15 starter: 6-2-1

URIEL SPEED
Uriel Speed har en unik härstamning. Han är tillsammans med fenomenet Ready Cash de två enda avelshingstarna efter hingsten Indy de Vive. I travaveln finns en drömkorsning med Ready Cash på ett Love You-sto, som
gett Bold Eagle, Face Time Bourbon, Cash And Go, Atlas de Joudes, Faboulous Wood m fl.
Uriel Speed har också med samma korsning visat prov på framgång, något att tänka på för ägare av Love Youston. Uriel Speed var en riktigt lovande treåring, som inledde karriären med tre raka segrar. Uriel Speed gjorde
8 starter som treåring, med resultatet tre segrar, två andra och en tredjeplats. Fyraårssäsongen inleddes också
med tre raka triumfer, därefter fick han problem med en skada och gjorde bara ytterligare två starter.

Bokningsavgift: €500. Levande fölavgift: €2.750 (Sverige).
Våra övriga topphingstar (förutom ovan nämnda) är:

ATLAS DE JOUDES – BIRD PARKER – BOLD EAGLE –BRILLANTISSIME – CARAT WILLIAMS – CASH AND GO – CHARLY DU NOYER
DJANGO RIFF – DOLLAR MACKER – ERIDAN – OFFSHORE DREAM – READY CASH – TRADERS
Bokningar görs till: Tomas Thell, Hingstdepån i Östergötland AB, Magasinsvägen 36, 590 18 Mantorp. Tel. 0142-28040.
E-mail: tomas@hingstdepan.se. Mer information hittar du på vår hemsida: www.hingstdepan.se • Nyhetsrapportering görs
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AKTUELLT

Mirakeltjejen som började
leva, ett riktigt hästliv
Mirakel och hemligheter är en viktig
bok som belyser olikheter, men också
likheter. Det som binder samman oss
människor. Här finns fördomar och
fysiska hinder som båda överbryggs.
Boken handlar också om effekten av
mobbning, utanförskap och vänskap,

både mellan människor och människa-häst. Författaren Sara Salander
valde att skriva om en häst då det
krävs både styrka och envishet, men
också mod och kärlek att ta hand om
en sådan. Hennes tanke därmed var att
belysa huvudpersonens styrka och förmåga. Hästen blir det yttre beviset som
slår hål på fördomar.
Det är inte meningen att ta hästen, men
när jag möter den i skogen kan jag inte
låta bli. Jag har alltid drömt om en så
här vacker skimmel. Utan att jag riktigt
vet hur det har gått till har jag gömt
undan hästen på campingen där jag och
pappa bor.
Jag heter Mi-Rakel Tapper. Jag
dog i samma ögonblick som jag föddes. Men sedan började jag leva. Det
är miraklet. Ingen trodde att jag skulle

Järvsöfaks och Jan-Olov Persson vinner Elitkampen 2005.
Foto: Thomas Blomqvist / TR Bild

Storsatsning på kallblodens
Elitlopp
Elitkampen för kallblodiga travhästar är
ett av Elitloppshelgens populäraste lopp.
Nu gör Solvalla en rejäl satsning på
loppet och höjer förstapriset till hela 500
000 kronor.
Elitkampen på Solvalla instiftades
1986 och den förste segraren var norske
Alm Svarten - tränad av Knut Alm
okörd av Ulf Thoresen. Alm Svarten
16

ALLT OM TRAVSPORT

vann även de två följande åren och
därefter har vi bland annat fått se folkkära segrare som Atom Vinter, Viesker,
Järvsöfaks, Tekno Odin och Lannem
Silje. Nu görs en storsatsning på loppet
vilket gläder Sveriges mest framgångsrike kallblodstränare.
–Vad härligt! Det var den bästa
nyheten på länge. Den här höjningen
ger Elitkampen en riktigt hög dignitet,
säger Jan-Olov Persson som har åtta
tränarsegrar i loppet varav fem i rad
med Järvsöfaks under åren 2002 till
2006.

överleva. Sedan trodde ingen att jag
skulle lära mig att gå. Men jag kan till
och med springa, fast jag har cerebral
pares. Och nu ska jag visa dem alla att
jag också kan ta hand om en häst. En
hemlig häst förstås.
Sara Salander bor med sin man, fyra
barn och en hund i vackra Gendalen
utanför Alingsås. De bor i en före detta
lärarbostad från 1930-talet med utsikt
över den gamla skolan, åkrar och skog.
Sara är en inbiten lantis och här
trivs hon som fisken i vattnet. Sara
lärde sig att läsa tidigt och så länge hon
kan minnas har hon velat bli författare.
”För mig är skriva en del av att andas. Det går inte att låta bli.
Speciellt brinner jag för att skriva barnoch ungdomsböcker om utanförskap,
olikheter, mobbning, psykisk ohälsa,
vänskap och mod.”

u

Prishöjningen, som är på över fyrahundratusen kronor, gör att förstapriset kan höjas från
trehundratusen till en halv miljon kronor.
Totalt kommer 995 000 kronor att delas ut i
loppet.
– Elitkampen är ett av de mest uppskattade loppen under Elitloppshelgen och det
är viktigt för både oss som arrangörer och
för Elitloppspubliken att loppet fortsatt
håller högsta klass. Därför gör vi den här
satsningen, säger Solvallas Sportchef Anders
Malmrot.
Elitkampen avgörs i år den 26 maj under Elitloppssöndagen på Solvalla. Elitloppshelgen
pågår 24-26 maj.
u

Fakta Elitkampen:
Antal körda lopp: 33 stycken
Segerrikaste hästar: Viesker och
Järvsöfaks, 5 segrar
Segerrikaste tränare: Jan-Olov Persson,
8 segrar
Segerrikaste kuskar: Kaarlo Ahokas
och Jan-Olov Persson, 5 segrar
Snabbaste häst: Vitter, 1.18,5 1609a,
29 maj 2016
Segrar per land: Norge 15, Sverige 10,
Finland 8

SMÅPLOCK

MINSKA INFLAMMATION MED MEDICINSK LASER
Laser kan användas i behandling av:
Muskler - Leder - Senor

IRRADIA - SPECIALISTEN PÅ
MEDICINSK LASER

Vill du veta mer?
Se filmer om laserbehandling
www.irradia.se och Youtube

Vi har över 30 års erfarenhet av
medicinsk laser och erbjuder
professionella lasersystem.

Vi håller kurser om medicinsk laserbehandling, se www.irradia.se/kurser
www.irradia.se
Spectro Analytic Irradia AB, Fagerstagatan 9, 163 53 Spånga, Telefon: 08 - 767 27 00, Fax: 08 - 767 27 06
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Exteraimöortorer!
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CALL ME KEEPER
Född 2010 e. Pine Chip – Eliza Keeper e. Credit Winner
*1.10,6am • 7.157.439 kr • 57 st: 24-8-1 • Manke: 167 cm

Exteriört toppexemplar
Helamerikanskt styrkefenomen
Mycket bra spermakvalitet
Jättetalang som unghäst

Call Me Keeper har i det närmaste en perfekt exteriör med enorma
motorer. Det gör att han har en styrka utöver det vanliga och att han
lyckats ta tio segrar på fransk mark, varav åtta på Vincennes.
Som unghäst blev Call Me Keeper en snackhäst efter att ha
debuterat med vinst på 1.15,7/2140 meter och tagit sex raka
segrar. Call Me Keeper är helt fri från Valley Victory-blod vilket gör
honom till ett mycket intressant alternativ för många ston.

2.000 kr vid bokning + 25.000 kr vid levande föl.
Tillgänglig med fryst sperma.
Call Me Keeper kommer fortsätta att tävla 2019.

DALEY LOVIN

15.00nd0e:f-öl!

vid leva

•
•
•
•

Född 2011 e. Conway Hall – Dreamsrmadeofthis e. Dream Vacation
1.09,9a • 2.993.458 kr • 43 st: 13-7-9 • Manke: 155 cm

Vann över alla distanser
Tidig talang med fantastisk teknik
Enorm lungkapacitet
95 % dräktighet

delicious & Dileva käll
går till Daley Lovin!
Superstona Delicious, *1.08,6ak - 6.581.572 kr och Dileva Käll,
1.09,9ak - 5.784.353 kr, kommer i år betäckas med Daley Lovin.
Daley Lovin kan vara den häst som jag tränat med bäst lungor.
Hans exteriör är fantastisk och hans kotben gjorde att han studsade
fram på banan. Som tävlingshäst var han stark, startsnabb, tidig
och med en teknik som få. Daley Lovin hade
blivit en elithäst om han inte skadat sig.
– Daniel Redén

2.000 kr vid bokning + 15.000 kr vid levande föl.
Tillgänglig med transportsperma.
Står på Mannegårde, Gotland. Anna Nilsson, 070-296 46 80

Zet Stallions mängdrabatt: 2 ston: 10% • 3 ston: 15% • 4 ston: 20%
www.stallzet.se

(gäller samtliga våra färskhingstar)
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HARD LIVIN

Prise0t0!kronor

Endast 10.0 e föl!
vid levand

•
•
•
•

ZETSTALLIONS.SE

Född 2007 e. S.J.’s Caviar – Affinity e. Victory Dream
1.10,0a • 5.468.170 kr • 76 st: 11-17-6 • Manke: 164 cm

Hambletonian-finalist
Affinity - mor till fyra miljonärer
Talang - Tidighet - Hållbarhet
Mycket prisvärd S.J.’s Caviar-son

Hard Livin är en son till S.J.’s Caviar och toppstoet Affinity. S.J.’s Caviar
har med sin förvärvning visat vilken utmärkt avelshingst han är. Affinity är
ett fantastiskt fölsto som producerat stjärnor som Photo Maxx $643.675,
Spirit of the Day 1.470.029 kr, Hard Livin 5.468.170 kr och Tumble
Dust 4.788.456 kr. Hard Livin visade stor talang och tävlade redan som
tvååring på högsta nivå i USA. Som treåring tillhörde han kulltoppen
och kvalade in till finalen av Hambletonian. Efter treåringssäsongen
importerades Hard Livin till Sverige, där han under flera säsonger tävlat
i den högsta klassen och aldrig varit allvarligt skadad.

0 kr vid bokning + 10.000 kr vid levande föl.
Tillgänglig med transportsperma.
Står på Björkhaga Stuteri, Carina Caster 070-380 33 72

TOBIN KRONOS
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Snart fu

Född 2012 e. Muscle Hill – Zamia F.C. e. Sugarcane Hanover
1.10,4a • 2.926.079 kr • 35 st: 12-6-1 • Manke: 165 cm

Fem anledningar att välja Tobin Kronos
1. MUSCLE HILL – ZAMIA FC
Zamia FC har lämnat fem miljonärer, GIFT KRONOS, 2,8 milj kr, LEGEND KRONOS, 1,1
milj kr, MINT KRONOS, 2,2 milj kr, NAMALE KRONOS, 1,6 milj kr och TOBIN KRONOS.
Dessutom har fyraåriga helsystern ZOURANE KRONOS vunnit fem av sex starter och
visat sig vara en talang utöver det vanliga.

2. PRISET
Muscle Hills avelskraft är enorm och hans söner är mycket populära. Trixton, Southwind
Frank, Bar Hopping, What The Hill, Resolve och Propulsion betingar alla höga levande
fölavgifter. Tobin Kronos kostar 3.000 kr vid bokning och 25.000 kr vid levande föl.

3. SPERMAKVALITETEN
Tobin Kronos spermakvalitet är mycket bra. Under sin debutsäsong betäcktes 150 och
128 av dessa konstaterades dräktiga. Det ger en dräktighetsprocent på 85!

4. MERITERNA
Som tävlingshäst blev Tobin Kronos en snackhäst. Han visade tidigt stor talang och var en
unghäststjärna. Det stora målet som treåring var det italienska Derbyt och Tobin Kronos
kvalade in via dödensseger. Tyvärr var han som storfavorit sjuk i finalen och slutade fyra.

5. EXTERIÖREN
Han är fullblodslik. Lätt racertyp med långa ben, långa kotben och fantastiskt fina
överlinjer. Lägg därtill ett mycket vackert huvud.

3.000 kr vid bokning + 25.000 kr vid levande föl.
Tillgänglig med transportsperma.
Står uppstallad på Björkhaga Stuteri, Carina Caster, 070-380 77 32.

Läs mer om hingstarna på:

INFORMATION & BOKNING:

www.zetstallions.se

Johan Arneng, 070-766 34 05 • arneng@stallzet.se

Foto: Scandinav bildbyrå

UTBILDNINGAR
FÖR DIG SOM

ÄLSKAR
HÄSTAR
HÄSTSKÖTARE Trava dig igenom
Naturbruksprogrammet och få högskole
behörighet. Vill du jobba utomlands? Det
är bara på Wången som du kan ta en inter
nationell hästskötarexamen för trav.
För vuxna finns hästskötarutbildning
genom Hästsportens folkhögskola. Du
läser på Wången och på distans.
Behöver du läsa in gymnasiet? Då är folk
högskolekursen Allmän kurs häst något
för dig.
HIPPOLOG Söker du högre utbildning? Läs
på hippologprogrammet. Sveriges enda
universitetsutbildning med inriktning trav.
HOVSLAGARE Vill du vara din
egen chef? Har du ett stort
intresse för hästar, hantverk
och vill jobba praktiskt? Då är
hovslagare rätt yrke för dig.

SÖK SENAST
15 APRIL

Schysst stall!

w
an
ge
n.
se

LÄRA MER OM AVEL? Då kan
du läsa Fördjupningskurs trav.

20

ALLT OM TRAVSPORT

Nya föreskrifter om hästhållning

Jordbruksverket har beslutat om nya föreskrifter
om hästhållning. Ett syfte med de nya föreskrifterna är att ge ökade möjligheter för den som vill
utveckla sin hästhållning att hitta nya sätt att uppfylla hästens behov på. Föreskrifterna började gälla
1 mars 2019.
I arbetet med föreskrifterna har
fokus varit på att ta fram funktionsregler, det vill
säga beskriva den funktion som ska uppnås och
minska mängden detaljkrav när det gäller hur detta ska göras. Föreskrifterna har också förändrats i
strukturen och språket har justerats i syfte att bestämmelserna ska bli mer
lättlästa.
– Vi har som uttalat mål på Jordbruksverket att
våra föreskrifter ska bli mer målinriktade, vilket vi
tagit fasta på i arbetet med de nya hästföreskrifterna. Det kan finnas många sätt att uppnå en god
djurhållning och det är viktigt att våra föreskrifter
tillåter en utveckling av hästhållningen om vi når
samma, eller högre, nivå på djurskyddet. Dessa föreskrifter är ett steg i den riktningen, säger David
Slottner, på Jordbruksverket.
Föreskrifterna innehåller inte något förbud
mot att hålla hästar uppbundna i spiltor, utan
justerar bara den bestämmelse som finns i de nuvarande föreskrifterna. Detta innebär att hästar
får fortsätta hållas i befintliga spiltor, men inte i
nybyggda sådana. Användning av skötselspiltor,
utfodringsspiltor och liknande påverkas inte av
föreskrifterna.
u

Tillsammans med arbetsmarknadens parter lanserar nu Sveriges hästorganisationer initiativet
Schysst stall – arbetet mot sexuella trakasserier i
hästnäringen. Tillsammans vill de sätta stopp för
trakasserier, övergrepp och en kränkande jargong
i stallen!
På hemsidan kan man vända sig till om man både
är utsatt eller om man är arbetsgivare och vill veta
mer. Det finns både filmer och forum att ta del av.
Läs mer på. www.schysstatsall.se

AKTUELLT
Ztable är en digital lösning på ryttarens
behov av att hålla koll på sin och hästens träning. Detta sker i dag till stor del
i en papperskalender i stallet, som delas
av alla ryttare på en häst, eller enbart i
ryttarens huvud.

Ztables grundarteam har lång erfarenhet från hästbranschen. Från vänster Totta
Ogander, Erika Hjertén och vd Ingrid Sundqvist.

Almi Invest investerar i horsetech-appen Ztable
Almi Invest investerar två miljoner
kronor i Ztabler, som har utvecklat en
horsetech-app där ryttare och hästmänniskor får kontroll över allt som rör
häst och träning. I emissionen på totalt
fem miljoner kr deltar även privata
investerare. Pengarna ska användas till
vidareutveckling, marknadsföring och
internationell lansering av appen.
Uppsalabaserade bolaget Ztabler har
utvecklat appen Ztable, som riktar sig
till ryttare och hästmänniskor. Appen
består av en träningskalender, där man
kan logga pass, sätta mål, följa upp
och få statistik på sin träning. Den ger
också konkret inspiration genom filmade ridövningar med välkända tränare

och ryttare. Dessutom finns en social
funktion med ett community enbart för
ryttare.
Målsättningen är att Ztable ska blir
de facto-appen för ryttare som vill utveckla sin träning och utvecklas som
ryttare. Marknaden är mycket stor – det
finns 500 000 ryttare i Sverige och 90
miljoner globalt.
Trots den stora spridningen av
sporten har det länge saknats digitala lösningar för ryttare, säger Karin
Edström, Investment Manager Almi
Invest. Teamet bakom Ztable är erfarna
ryttare och appen är utvecklad för att
lösa de behov och utmaningar de har
sett under sina liv som ryttare.

Det finns flera hästträningsappar
på marknaden men Ztable har med sitt
stora fokus på träningskalendern skapat
ett snabbt och smidigt sätt för ryttaren
att registrera sina träningspass och få
en tydlig överblick över sin träning.
Vi är väldigt glada över att ha fått in
Almi Invest som ny investerare, säger
Ingrid Sundqvist, vd och medgrundare
Ztabler. Nu kan vi ta nästa steg i vår
utveckling och börja lansera appen i
större skala.
Appen har funnits på marknaden i ca
ett år. Trots begränsad marknadsföring
har den redan laddats ner över 40 000
gånger. Nu ska bolaget utveckla en premiumversion av appen samt öka antalet
användare, både i Sverige och internationellt.
Bland nya privata ägare som går
in tillsammans med Almi Invest märks
entreprenörsprofiler som Fredrik Österberg (grundare Evolution Gaming)
och privatinvesteraren Marcus Schiller.
Bland befintliga ägare märks Helene
Adalberth, tidigare Klarna, med starkt
intresse för ridning och horsetechbranschen.
u

Blodanalyser för kontroll av hälsoläget hos häst

•Veterinärmedicinskt klinisk kemiskt laboratorium med diagnostik för smådjur och stordjur.
•Flexibel samarbetspartner med över 30 års erfarenhet i branschen.
•Omfattande analyspaket till fördelaktiga priser.
•Flertalet specialanalyser,
Borrelia IgG Line blot, ACTH,
Insulin med mera.

adress: Box 7065, 300 07 Halmstad tel: 035-22 81 40

e-mail: info@canilab.se

hemsida: www.canilab.se
ALLT OM TRAVSPORT
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Undvik fläkskador!
Järnskor på is kan bli en livsfarlig
kombination för hästar och ponnyer.
Broddar gör utevistelsen säkrare under
vintertid tipsar försäkringsbolaget Sveland Djurförsäkringar som samtidigt
påpekar att fläkskador kan ske året om.
Många hästägare funderar just nu på
om sårskador eller fläkskador är värst.
Snö och is ökar risken för halka samtidigt som ett par broddar kan orsaka
skador på såväl hästen själv som på
hagkompisarna.
– Har man flera hästar i samma hage
bör hästägarna prata ihop sig. Hur är
hästarna i hagen? Är det stillsamt i
”flocken” eller är hästarna ystra och
bråkar lite med varandra? En broddbeklädd hov kan så klart orsaka betydligt
större skador än en hov som inte har
broddar, säger Ursula Lige, ansvarig för
skadeförebyggande hälsofrågor på Sveland Djurförsäkringar.
Ett annat riskmoment under vintern
är en hage som varit lerig och sedan
frusit. Vrickningar är inte ovanligt.
– Har man en sommarhage som vilar
på vintern så kan det vara en god idé
att låta hästarna gå där när det frusit.
Risken för vrickningar minskar och
hagen tar inte skada om det är tjäle i
marken. En del hästägare väljer också
att lägga på snösulor för att undvika att
22
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det klumpar ihop sig och blir snöstyltor
under hästens hovar. Även styltor kan
orsaka vrickningar, säger Ursula Lige.
Cecilia Qvarnström, trefaldig världsmästare i enbetskörning i lag, hippolog
och profilkusk för Sveland Djurförsäkringar berättar att hon alltid broddar
sina hästar.
– Jag har små isbroddar på dem
och boots. Jag släpper aldrig broddade
hästar tillsammans. När det är fruset
släpper jag däremot gärna ut dem i
sommarhagen så de får mer yta att rasta
sig på.
Lika glatt som is kan bli, lika hal kan
en kortklippt gräsmatta som fått mycket
regn vara.
– Jag hade en ettåring som fick en
fläkskada på hösten. Det syntes ingenting ytligt men det visade sig att
höftkulan krossats i sexton bitar. Det
fanns inget att göra. Jag är väldigt
försiktig med både is och gräs, säger
Cecilia.
Svelandprofilerna Stefan Jansson och Emelie Grönberg resonerar på
samma sätt.
– Det är pest eller kolera men jag
tycker det är större risk med fläkskador,
säger Emelie Grönberg som tävlar framgångsrikt i hoppning.

Emelie tar bara av broddarna när hästarna ska åka
lastbil.
– De har inte benskydd i
hagen och jag har aldrig varit
med om några större skador. De går en och en, säger
Emelie.
Hos Stefan Jansson blev
ungefär hälften av hästarna
broddade för en vecka sedan.
– Vi håller en hage isfri
och resten har fått på broddar så de kan gå ut. Det är
alltför stor skaderisk att inte
ha broddar i en isig hage.
Jag hoppas att det blir bättre
väder väldigt snart, säger
Stefan.
Statistiken visar att fläkskador sker
året om – inte bara vid isigt underlag.
Muskelömhet, muskelsträckning och
mekaniska skador kan ske om hästen
halkar och rehabiliteringen kan bli lång
om man har otur.
Kraven från jordbruksverket säger att
hästar ska normalt sett ges möjlighet att
röra sig fritt i sina naturliga gångarter
dagligen. Undantag kan göras till exempel om det är nödvändigt för att skydda
hästarna vid onormala väderleksförhållanden eller om det är nödvändigt för
att skydda hästarna från skador eller
sjukdom vid onormala markförhållanden som inte kunnat förebyggas.
u

Tips
Välj ett par små isbroddar om hästen
ska gå med dem jämt.
Har du en sommarhage som är
jämn? Låt hästarna gå där när det
är tjäle i marken för att undvika
ojämna hagar.
Har hästen lätt för att trampa sig
själv så använd gärna boots.
Prata med hagkompisarnas ägare
innan du släpper ut hästen med
broddar.

MAGIC TONIGHT
e. Andover Hall – Miss Possessed e. Self Possessed • Född 2009 • *1.09,3a • 9.526.307 kr • 74 st: 20-13-4

Tvååringstopp och
Elitloppsvinnare!

Möderne av absolut
världsklass!

MAGIC TONIGHT började sin karriär i USA
som 2-åring med tre segrar och två
andrapris på sju starter och segrade
på *1.11,6. Som 5-åring segrade han
på 1.09,3a – 1.09,5a – 1.09,9a och
2015 segrade han i försök
(1.09,7) och final av
Elitloppet.

MAGIC TONIGHT’s möderne är riktigt framgångsrikt. Modern Miss Possessed, (3)*1.12,2a –
613.309 kr, är även mor till 2015 års Derby-vinnare
i Italien Testimonial Ok, €414.768 och Rotary
Ok, €124.938. Mormor Ms Vic, $294.979, såldes på auktion som 1-åring för $250.000
och har även lämnat Chosen Voyageur
$407.176, Mr Invincible $255.590
och Oyster Kronos, 1.753.063 kr,
vinnare av Stoderbyt i Italien och
Stosprintern i Sverige.
Mormors mormor Allegro har
via sina gener lämnat dollarmiljonärskorna Lookout Victory
$1.921.604, Possess The Magic
$1.102.619 och Cedar Dove
$1.185.081, samt även
Årets Tvååriga Sto i USA
2017, Manchego,
1.08,2a – $1.609.480,
26 st: 19-3-2, som
ifjol vann Hambletonian Oaks.

17 av 22 är dräktiga
– Flera toppston!
MAGIC TONIGHT visar upp en mycket bra
dräktighet och av de 22 ston han betäckte i år
är 17 dräktiga. Bland de ston som är betäckta
finns Caddie Lisieux, Gisela Ås, Knowledge
Face, Spoil Me och Royalty Forever.

Uppstallas på Gotland 2019!
Magic Tonight uppstallas 2019 hos Lena Martell, Stånga, Gotland.
Tel. 0498-48 28 61 eller 070-667 29 55.

Bokning: 3.000 kr
Levande föl: 30.000 kr
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AKTUELLT
Sydöstra Skåne har många utvecklingsorienterade företag och
organisationer inom hästnäringen och är ett hästtätt område
med ca 6 000 hästar. Bild: Marie Nordgren

Sydöstra Skåne har många utvecklingsorienterade företag och organisationer
inom hästnäringen och är ett hästtätt
område med ca 6 000 hästar.

Hästföretagare i nytt Leaderprojekt
Sjöbo kommun fick innan jul besked
från Jordbruksverket att de beviljat
kommunen, som projektägare, ett leaderstöd på 1,5 miljoner kronor för
att under 1,5 år höja kompetensen hos
hästföretagare i hela sydöstra Skåne.
Projektet startade 1 februari 2019.
Målgruppen är cirka 100 hästföretag
och föreningar som aktivt vill delta och
medverka i sin egen kompetensutveckling .

Hästnäringen har en social,
ekonomisk och kulturell inverkan på
samhället. Coachning och utbildning
av hästnäringen i entreprenörskap,
innovation, juridik, ledarskap och företagsekonomi kommer att ge vassare
hästföretagare. Värdet av producerade
tjänster och varor kommer därmed att
öka och därmed bidra till ökad sysselsättning och en hållbar tillväxt för
näringen.

– Under arbetet 2017-2018 med
pilotprojektet Hållbar hästturism såg
vi effekterna av att arbeta med att
utveckla hästnäringen snabbt ger fina
mycket resultat i hela sydöstra Skåne,
säger Cecilia Henriksson projektledare
för Hållbart Hästföretagande.
– Ett fortsatt arbete med fokus på
näringen kommer absolut ge långsiktiga effekter för området. Erfarenheter
och etablerade relationer från tidigare
projekt kommer att underlätta arbetet
och öka effekten. Vi kommer fortsätt
vårt samarbete med den samverkansgrupp som arbetar med att utveckla
besöksnäringen i området. Vi kommer
också samarbeta med Innovationscenter för Landsbygden, säger Pernilla
Colhag affärsutvecklare för Hållbart
Hästföretagande.
Hästföretag skapar sysselsättning på
landsbygden och lockar besökare till
området.
u

Superbra häStSalva Superbra häStSalva
hästarnas alltiallosalva!
Superbra HÄSTSALVA

hästarnas alltiallosalva!

bivaxsalvan för hästens hud- och hovvård

bivaxsalvan för hästens hud- och hovvård
Hästarnas alltiallosalva

www.halsingehonung.se
Tel: 0290-76 76 96
Bivaxsalvan för hästens
hud-och hovvård
www.halsingehonung.se
Tel:0650-25391
E-mail:
order@halsingehonung.se
Tel: 070-329 53 90
www.halsingehonung.se Tel: 0290-76 76 96
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prepare perform recover

A mineral infused wellness textile

Fleecetäcke

Scandic PK Leg Wraps

Foderråvara för Häst

Produkter för människor och djur som kan bidra till
ökad blodcirkulation, rörlighet och återhämtning.
Följ Back on Track® på Instagram!

_backontrack · www.backontrack.com
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HÄSTAR I KONSTEN
En av Sveriges bästa hästar, Callit, målad till utställningen på travmuséet.

Marie Bolk med
travhästen Sixpack som
honutvecklade till en fin
ridhäst.

Hästtjejen som lever
på att måla
sina favoriter
TEXT: WILLY KLAESON

Hon började teckna hästar redan som tvååring, hade sin första utställning
som tioåring och i dag lever hon på att porträttera hästar. Olja, pastell,
blyerts, serieteckningar, de flesta tekniker är välbekanta för Marie Bolk,
hästillustratören från Dalsland.
–Det var hästar som gällde redan från början, säger hon.
26
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HÄSTAR I KONSTEN

Ännu en version av Järvsöfaks. Denna förärades
Jan-Olov Persson när kallblodsstjärnan pensionerades.

När Järsvöfaks drog sig tillbaka från travbanorna fick
Marie i uppdrag att måla två varianter. Denna målades till
träskoentusiasten Magnus Frunck.

Sixpack på väggmålning i stallet.

Marie var två och
ett halvt när hon
gjorde denna
teckning.

M

arie Bolk föddes i
Årjäng och växte upp
i Vänersborg. Hon har
stor släkt i Årjäng och
tillbringade under uppväxten mycket
tid i den värmländska orten. Den som
har Årjäng i blodet missar inte vad travsport är. Inte heller Marie, vars mamma
var intresserad av hästar liksom hennes
amatörlicensierade bröder. En av morbröderna är Göran Axelson, mångårig
sportchef på Årjängstravet, den andre,
Leif, är pappa till amatörtränaren Ulrica
Axelson.
Så här har vi en liten flicka som tidigt
börjar fantisera om hästar. Redan när
hon var två och ett halvt år gjorde hon
teckningen föreställande häst och ryttare med träns och bett, som ni kan se här
intill. Ingen dålig iakttagelseförmåga av

en tvååring.
–Jag ritade väl i stort sett allt som
barn men helst hästar, berättar hon.
Tio år gammal hade hon sin första
utställning i hembygdsgården i Årjäng.
Motiven var föga överraskande hästar.
– Jag uppmärksammades för alla hästbilder jag ritade och målade och fick
frågan om jag ville ställa ut mina bilder
i Årjäng. Alla bilder var gjorda med
tusch- och färgpennor.
– Jag var väldigt pysslig och gjorde
selar, sadlar och träns i läder till mina
leksakshästar.
– Min bästis och jag ritade stall
tillsammans och hennes snälle farfar
snickrade ihop var sitt stall åt våra leksakshästar med ledning av ritningarna.
Stallen hade till och med kittade fönster

Liten Marie ville helst vara med hästar.
Här på kusinernas ponny. Foto: Privat.

och vi har kvar dem än.
Och så var det detta med travet.
– Mormor och morfar bodde ett stenkast från travbanan och var mycket
engagerade i travet så det föll sig naturligt att jag på somrarna höll till på
stallbacken och hjälpte till med lite av
varje.

Fortsättning på nästa sida
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Listjärn är ett legendariskt kallblod i Värmland.

Det fanns annat som drog också.
Pappa hade Saab V4:or som han körde
rally med och det gjorde att Marie, som
då hette Bergström, blev maskintekniskt intresserad.
–Jag gick teknisk linje på gymnasiet
och ville bli först bli pilot. Jag ryckte
sedan in i värnplikten på F7 Såtenäs för
att utbilda mig till flygtekniker. Tyvärr
havererade högerknäet i en olycka och
det ledde till andra skador som gjorde
att jag fick ge upp de planerna.
Hon jobbade som bilmekaniker i
Trollhättan och som mekaniker på
motorstyr och avgaslab på SAAB. Men
varslen kom och Marie och merparten
anställda blev uppsagda. Hon hade
tidigare jobbat som tecknare på Min
Häst och återgick till serietidningen.
Nu blev det serietecknande och hästmåleri för hela slanten och cirkeln var
sluten. Sedan dess livnär sig Marie Bolk
på illustrationer och måleri och hon
leder dessutom ridkurser med betoning
på dressyr hemma på gården Långebo
på Dalslandssidan norr om Vänersborg.
Marie och hennes man Anders köpte

Karin Andersson
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Förstasidan i Årjängsprogrammet illustrerad
av Marie Bolk.

gården 2003. Hon är också diplomerad ridlärare i integrerad ridkonst. I
stallet finns de fyra kallbloden Lundheims Maja, Kajsa Krivikk, Norheim
Eldar och Kapten Scott. Hon hade
tidigare fullblodet High Stock och
varmblodet Sixpack som dog av hög
ålder. High Stock blev 30 år och Sixpack 25.
När Marie läser igenom ovanstående säger hon:
–Jag har ju haft två hästar till som
står lika nära mitt hjärta och det är
kallbloden Art Land Fari och Lille
Buster. Det känns inte bra att de hamnar utanför, kan du inte nämna dem
också?
Sagt och gjort.
2010 hade Marie en utställning
med hästmålningar på Travmuséet

Marie har gjort travserier i Min Häst.

i Årjäng. Utställningen hette Kända
Årjängshästar och där fanns välkända märken som Callit, Listjärn, Tiger
Brand, Gazza Degato, Jana Bloc, Riva
Del Sole, Solelsa, Raketen, Astra RB och
Skogsbläsen skapade på Marie Bolks
staffli. Även andra verk av Marie ställdes ut.

HÄSTAR I KONSTEN
På uppdrag av Sleipner målade hon
Järvsöfaks i två varianter när denne
drog sig tillbaka från tävlingsbanorna,
en till Jan-Olov Persson och en till
delägaren Magnus Frunck. Vad är det
som står på marken bakom Järvsöfaks
i den ena bilden? Jo, ett par träskor.
Denna målning förärades Magnus
Frunck. Marie fick höra att han är
träskoentusiast och lade då till denna
blinkning.
Hon har också målat Järvsöfaks
som karikatyrhäst för vykort.
Och så har hon gjort åtskilliga serier och skrivit artiklar i Min Häst (som
mest innehåller ridhästhistorier) från
travets värld. Klart att en tjej med
Årjängsrötter ritar travberättelser när
hon får chansen!

u

Marie Bolk har illustrerat Hästveterinärernas buss.





PLASMA TILL FÖL
Riskera inte fölets hälsa!

• Plasma bör alltid finnas hemma inför
fölsäsongen, 3 års hållbarhet.
• Innehåller antikroppar mot bl.a. rotavirus och influensa.
• Foal Check kan beställas separat.

www.hatunalab.com
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AVELSSPECIAL

Avel & Uppfödning
i detta nummer:
Om det går på tok

Allt Om Travsport stora avelsnummer är här
och vi har djupdykt i små och stora
ämnen. Nu önskar vi alla en
Ska du välja fryst
sperma? Läs upptrevlig läsning och ett stort lycka födarnas råd om hur
du bäste får ditt
till med årets fölningar.
sto dräktigt.
sid: 89-92

Fullspäckad tidning med reportage, artiklar och annonser
Prenumerera eller ge bort en prenumeration på Allt Om Travsport.
Allt Om Travsport är magasin som skriver om berörande reportage och inspirerande möten. Allt Om Travsport kommer ut med 6 nummer på år och har starka
tema. Nu är det dags för årets största nummer - ett nummer du inte får missa.

34

Karptygg unghingst
blev världens bäste

36-40

Statistik, varmblod

43-46

Statistik, kallblod		

48-51

Testparning		

54-56

Avkomma med två
mödrar			 60-64
Bara Gotlandsruss för
Cecilia			 67-79
Framång sitter i
detaljerna 		

72-76

Förbered stoet för
säsongen		

80-86

Storsatsning gav resultat
hos stall Ima
100-107
Undersökningsspiltans
viktigastedetaljer
129-132
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NU! - treåringarna ute, stort lycka till!

Sättrans Stuteri | Rickard Berglund | 070-204 22 24 | rickhastar@hotmail.com
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Steinlager
e. Good As Gold - Keystone Jazzy - Mac Breton
88 35-15-12 14 628 677 SEK 1.10,0ak

Den kompletta avelshingsten!
Steinlager har tävlat i den tuffaste loppen i princip
under hela hans tävlingskarriär. Hans lysande
tävlingskarriär kröntes med fantastiska framgångar
då Steinlager var sex- och sju år med segrar i
Elitloppet, Åbys Stora Pris, Oslo Grand Prix, Forus
Open, Årjängs Stora Sprinterlopp, Svenskt Mästerskap, Copenhagen Cup samt vinnare av Grand Circut
2005. Steinlager avkommor är också framgångsrika
och I Love Paris 3 746 232 SEK 1.10,0ak, West Wing
2 435 919 SEK, 1.10,9ak, Bon Frecia 2 088 400 SEK
1.10,0ak, Stein Daylight 1 195 000 SEK, 1.11,8 SEK
Patricia Bishop 1 132 200 SEK, 1.12,1ak är Steinlagers
fem första miljonärer.
Naturlig betäckning :
1500 kr vid språng + 10 000 kr.
Moms och veterinärkostnader tillkommer

OOO

Tävlingsprestationer i världsklass • Mycket bra stam
Fin exteriör•Tåliga avkommor!

Sättrans Stuteri | Rickard Berglund | 070-204 22 24 | rickhastar@hotmail.com
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Caballion
Första kullen född 2016 på banan- segrar direkt!
10% av kullen har kvalat som tvååringar.
Startsnabbe och lovande treåringen Scorpions´s
Madness har inlett med två raka segrar på tre
starter i fin stil nere på Jägersro med rekord på
1.14,8 ak. Kullsystern Callie Vingboons, som placerade sig 5.a i senaste starten, har visat prov på fin
styrka och uppfattning.
Caballion fortsätter att prägla sina avkommor hårt
med sin trevliga mentalitet, uppfattning och talang. Tränarrapporterna är mycket positiva kring
att franskstammade Caballion ser ut att lämna
tidiga avkommor vilka nedärver hans styrka.

Född 2006
e. Kesaco Phedo - Lady Brick e. Super Arnie

” Talang & Mentalitet”

Pris: 1500 kr i bokning och 13 000 kr
i levande föl AI, TAI

Lord Capar
Lord Capar inledde karriären som tvååring med att
segra i sju av tio starter. Han segrade bland annat i
Gran Criterium (GrI) och satte svenskt rekord för
tvååriga utländska hingstar/valacker med 1.14,6 auto
över kort distans. Lord Capar segrade i tio av tolv
starter som treåring, bland annat i Ulf Thoresens
Minneslopp (GrI), Håkan Wallner Memorial, Scarlet
Knights lopp samt ett försök till Italienska Derbyt
(struken i finalen,GrI). LordCapar har svenskt
rekord i voltstart, snabbaste hingsten genom tiderna.
Han är första Varennesonen i svensk avel. Han har
tjänat 4 869 810 kronor och satt rekordet 1.10,8 auto
över kort distans som åttaåring. Han har
sprungit in närmare 40 000 kronor per start.

” Rekordhållare”

Född 2005
e. Varenne - Foxy´n Rowdy e. Rowdy Yankee

Pris 0.- vid bokning - 10 000.- vid levande föl
(Finns på semin)

Sättrans Stuteri | Rickard Berglund | 070-204 22 24 | rickhastar@hotmail.com

ALLT OM TRAVSPORT

33

AVELSSPECIAL
Föl- och ammajouren!
Jouren drivs tillsammans av Avelsföreningen för Svenska
VarmblodigaTravhästen (ASVT), Avelsföreningen för Svenska
Varmblodiga Hästen (ASVH), Svenska Hästavelsförbundet (SH)
och Svenska Fullblodsavelsförening en (SFAF). Föl- och ammajouren är kostnadsfri och öppen för alla raser.

Om det går på tok

D

et kan vara svårt med
avstånden och ibland händer det att man behöver ta
hjälp av varandra trots att
den ena bor i Skåne och den andra i Mellansverige. Med facebook har det blivit
mycket lättare att snabbt annonsera både
tillgång och behov. Denna typ av annonser delas ofta och gärna vilket gör att
man snabbt kan nå ut till väldigt många.
Men det medför också att det kan vara

svårare för amma och föl att hitta varandra eftersom det finns så oändligt många
hästgrupper, det säger Henrik Hult för
tidningen ATl.
Föl är mycket känsliga de första
levnadsveckorna. Den främsta orsaken är att föl föds utan immunförsvar
vilket gör dem extra utsatta för bland
annat infektioner och virus. Ett föl får
inga antikroppar via navelsträngen från

Fölets tänder

Telefonnumret till jouren:
073-314 13 16

moderkakan under sin fostertid. Moderkakan släpper helt enkelt inte igenom
antikropparna, dess molekyler är för
stora. En god tumregel är att fölet ska ha
fått i sig råmjölk senast fyra till åtta timmar efter födseln. Sedan avtar successivt
magen och tarmens förmåga att ta upp
antikropparna. Bästa upptaget av antikropparna har fölungen innan det gått
6-8säger
timmar.Djurskyddslagen
Har inte fölet fått i sig detta.
§ Så
ja då är det bråttom.

Amour Rapide inledde sin tävlingskarriär som
tvååring med att vinna fyra av nio starter och
segrade bl a i två Breeders Crown-lopp samt
var trea i Svensk Uppfödningslpning (GrI).
Han var landets näst segerrikaste hingst under
sin debutsäsong. Som äldre segrade han bland
annat i Silverhästen. Amoure Rapide har tjänat
2 113 904 kronor och har rekorden 1.10,2ak
samt1.11,6am. Han har mycket högt skattat
avelsvärde, 72 poäng.

Amour Rapide

Vid bokning av två ston
- betalar du endast en
levande fölavgift!

Född 2007

e. Love you - Vouge e. Firm Tribute

” Obs! 100% dräktighet”

Pris: 0 kr vid bokning – 13.000 kr vid levande föl

Sättrans Stuteri | Rickard Berglund | 070-204 22 24 | rickhastar@hotmail.com
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Rapspellets • Stallpellets
Vetepellets • Höpellets • Lucernpellets
Lucernhack • Hästfoder• Hösilage
www.halmekoskane.com

100%
Naturligt

Superabsorberande rapspellets – absorberar upp till 4 gånger sin egen vikt, omkring 3 gånger
mer än träspån och upp till 12 gånger mer än konventionell halm.Ger utmärkt luktkontroll
– ammoniakabsorberande och neutraliserar snabbt.
Värmebehandlat – säkert och fritt från patogena organismer och mögel vilket ger en hovvänlig,
mjuk, dammfri och torr bädd.
Halmekos produkter är kostnadseffektiva, håller längre och kräver mindre material.
Dessutom minskas arbetsbelastningen avsevärt. Våra produkter bryts snabbt och enkelt ner till bra
naturlig gödning, vilket är bra för ägare som måste betala för att avlägsna sina gödselhögar.

www.halmekoskane.com

För mer info och pris kontakta:
Jonas 070 - 416 18 10
jonas@halmekoskane.com

AVELSSPECIAL

Karpryggen är tydlig, men inget fel på travet på den här
ettåringen. Muscle Hill fotograferad före Lexington.

Karpryggad unghingst
blev världens bäste
TEXT: WILLY KLAESON

Han var karpryggad, stel, osmidig och såg allmänt hängig ut. Skulle det
gå att få stil på ettåringen med bara några månader kvar till Lexingtonauktionen? Som han såg ut var risken stor att unghingsten skulle få
slumpas bort. Alla tänkbara åtgärder sattes in – och det hjälpte.
Klubban slogs på 55 000 dollar och säljaren Winbak Farm kunde andas ut.
Namnet på den problematiska hästen: Muscle Hill!
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Muscle Hill och skötaren Sylvia Hovde, till höger, på
stallbackpromenad med Holiday Road och Mali Norbye.
Foto: Mark Hall, USTA.

M

uscle Hill sägs av många
vara den bästa avelshingsten någonsin. Det
kan möjligen vara ett
överdrivet påstående,
det har trots allt funnits hingstar som
Peter The Great, Peter Volo, Peter Scott,
Volomite, Star’s Pride, Rodney, Speedy
Crown, Super Bowl, Valley Victory och
andra.
Men det kan vara så att Muscle Hill
är den störste av alla när hans gärning
en gång summeras. Hingsten är bara
13 år och har redan lämnat mängder av
topphästar. Förutom att hans avkommor
– oavsett det gäller hingstar eller ston
– är bra på att trava så är de dessutom
vettiga och kloka. Muscle Hill har alltså
allt.
Och han hade det även som tävlingshäst. Han vann 20 raka, alla de
viktigaste loppen och han bjöd sällan
in till duell. Han vara helt enkelt för
bra. Det enda lopp han förlorade var
debuten – kom in som tvåa – och den
förlusten kan tillskrivas orutin.
– Är han den störste travaren någonsin? Jag kan inte påminna mig att jag

sett någon bättre, skrev Dean Hoffman i
Hoof Beats när Muscle Hill var tre år.
Hoffman har sett allt under mer
än 50 år i USA så han borde veta. Han
har sett Mack Lobell, Moni Maker och
Peace Corps, han har sett Pine Chip och
han har sett Donato Hanover och alla
dessa fantastiska hästar som utmärkt
sig i Lexington,
Du Quoin och på
Meadowlands.
När Muscle
Hill var på väg
att avrunda sin
karriär på hösten
som treåring skrev
Hoffman:
– Ta ett plan, ta en buss, ta ett tåg.
Missa inte att få uppleva denna fantastiska häst.
Men några månader före Lexington-auktionen 2007 såg det inte alls
lovande ut. När ettåringarna togs in
för att prepareras inför auktionen noterade personalen på Winbak Farm att
unghingsten efter Muscles Yankee och
Yankee Blondie inte såg säljbar ut. Han

var karpryggad, höfterna var insjunkna,
han uppträdde stelt och såg allmänt
olustig och tråkig ut. Huvudet på den
bruna hingsten var vackert och han
hade en stor vit stjärn men uttrycket i
ögat var heller inte precis uppåt.
Detta var ett avbräck. Eftersom unghingstens bror Diesel Don var en god
tävlingshäst som tjänat 247 000 dollar
hade hoppet om att få skapligt betalt för Muscle Hill
funnits där.
Alla klutar behövde sättas
till för att om möjligt få stil
på unghingsten.
– Vi satte in åtgärder som
kiropraktisk behandling,
massage, lätt arbete i skrittmaskin och laserbehandling, berättar
Winbak Farms general manager Garrett
Bell.
En gradvis förbättring inträdde och
efter ett tag började Muscle Hill se mer
tilltalande ut. Hållningen förbättrades,
han blev gladare och fick en gnista som
inte hade setts tidigare. Den accentuerade karpryggen gick förstås inte att få
bort så viss osäkerhet fanns över vad
Fortsättning på nästa sida u
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Se sån stil jag har. Muscle Hill sträcker ut för Brian Sears.
Foto: Dave Witten.

hingsten med det vackra huvudet kunde
inbringa. Klubban föll på 55 000 dollar
och Winbaks manager kunde andas ut.
– Vi var nöjda med den summa vi fick
för Muscle Hill med tanke på att hans
mamma Yankee Blondie hade varit på
vår utsorteringslista ett tag. Vi seminerade med Muscles Yankee därför att
Diesel Don hade visat viss kapacitet.
Yankee Blondie är dock svår att få dräktig och om man tittar på henne är det
svårt att förstå att hon har lämnat en
häst som Muscle Hill, säger Garrett Bell.
Det var alltså nära att Muscle Hill
inte hade kommit till. Hade beslutet
fattats att Yankee Blondie skulle sorteras ut hade hon sannolikt hamnat på
massauktionen Blooded Horse Sales i
Delaware, Ohio, där mindre attraktiva
hästar säljs billigt. Winbak skickar sina
utrangerade hästar dit. De ston som
säljs där betäcks som regel med billiga
hingstar eller hamnar hos Amishfolket
som vagnshästar.
Nu körde Winbak Farm ett varv till
med Yankee Blondie och det kan travvärlden vara tacksam för.
Muscle Hill gick i träning till Greg
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Peck och med
Brian Sears
vid tömmarna
utvecklades
hästen till en
toppindivid.
Han radade
upp segrarna i
en lätt och ansträngningslös
stil som egentligen inte alls
påminde om
de ofta tunga
och grovt travande Muscles
Yankee-avkommorna.
Garrett Bell anser att turen och timing ligger bakom Muscle Hills
storhet. Här tillsammans med en häst och Marylands biträdande
Det här var
finanschef Susan Brogan.
någonting annat
ting Derby och American-National.
och troligen slog den lätte och elegante
Han travade 1.10,6 som tvååring och
morfadern American Winner igenom.
satte världsrekord med 1.08,5 i HambleJust det, ingen mindre än pappan till
tonian året efter. Muscle Hill tjänade på
Viking Kronos!
två säsonger 3 273 342 dollar.
Som tvååring vann Muscle Hill PeDet var förstås inte tal om att starta
ter Haughton Memorial och Breeders
som fyraåring – pengarna i aveln är allCrown, som treåring Hambletonian,
deles för stora för en undantagshäst som
Canadian Trotting Classic, Breeders
Muscle Hill. Förväntningarna var höga
Crown, Kentucky Futurity, World Trot

AVELSSPECIAL

Muscle Hill har under flera år betjänat omkring 250 ston årligen. Här med hingsthållaren Charlie Williams på Southwind Farm.
Foto: Dean Hoffman.

– och han har infriat dem med råge. Det
är inte alldeles givet att en unghäst som
är outstanding på tävlingsbanan blir en
bra avelshingst. Några år före Muscle
Hill hade två riktiga kanonhästar gjort
rent hus i unghästloppen i USA, Donato
Hanover och Deweycheatumnhowe.
Donato blev en mycket
bra avelshingst medan
Deweycheatumnhowe
floppade. Precis som
Muscle Hill har han
Muscles Yankee som
pappa och ingen dålig
morfar i Speedy Somolli
– ändå gick det snett.
Men den 163 centimeter höge Muscle
Hill har inte gjort någon besviken. Han
är världens bäste avelshingst i dag och
han bara fortsätter producera. Han har
lite konkurrens om titeln som världens
bäste av franske Ready Cash, men i fjolårets svenska lista lämnade han Ready
Cash ordentligt på efterkälken. I USA

vann han också alla tänkbara listor,
både General list (alla åldersgrupper)
Juvenile list (två- och treåringar) samt
tvååringslistan.
Men sanningen att säga satt det ganska hårt åt i General list. 10 698 191
dollar för Muscle Hill och 10 313 738 för
tvåan Cantab Hall. Men
ändå är det en betryggande kvalitetsskillnad,
eftersom Cantab Hall
hade uppemot dubbelt
så många avkommor,
1 042 mot 559. Men
snittmässigt får Muscle
Hill faktiskt stryk av
Chapter Seven som når 7 043 046 dollar
på bara 204 avkommor.
På Juvenile list nosar Cantab Hall
Muscle Hill i baken. Där har Muscle
Hill 7 370 220 dollar på 216 avkommor
mot Cantab Halls 6 817 861 på 210.
Chapter Seven är även här snittmässigt
bättre än de två nämnda med 5 552 928
dollar på 120 avkommor.

Tvååringslistan vinner Muscle Hill på
3 634 384 dollar fördelat på 102 avkommor före Chapter Seven som visar upp
1 900 983 på 49.
Man kan säga att Jimmy Takter vann
General list åt Muscle Hill. Utan Jimmy
Takter hade säkerligen inte Muscle Hill
kunnat tillgodoräkna sig sonen Tactical
Landings 810 800 intjänade dollar. Tactical Landing var historiens näst dyraste
ettåring när klubban föll på 800 000
dollar i Lexington 2015. Hästen gick till
erkänt skicklige unghästtränaren Bob
Stewart som körde fast totalt. Tactical
Landing tjänade 1 500 dollar på två
starter och i juni förra året gav Stewart
upp. Hingsten skickades till Jimmy Takter som hittade nyckeln på tre veckor!
Otroligt men sant. Två månader efter
stallbytet slutade den orutinerade hästen trea i Hambletonian – och han blev
bara starkare och starkare. Han vann
senare på säsongen Kentucky Futurity,
Breeders Crown och TVG Final. Ett
halvår efter tränarbytet var den kolossaFortsättning på nästa sida u
ALLT OM TRAVSPORT

39

AVELSSPECIAL

la floppen så värdefull för avelsändamål skulle göra med
att det bestämdes att han skulle dra sig andra hingstar.
tillbaka från travbanorna.
Muscle Hill
har betytt oerMuscle Hills bästa i USA under
hört mycket för
förra året var just Tactical Landing,
Winbak Farm,
Marion Marauder, Ariana G och svensk- en framstående
födde Green Manalishi, som tränas av
uppfödare med
Marcus Melander i New Jersey.
stor numerär och
I Sverige var Propulsion bästa Muscle hästar som tävlar
Hill-avkomma med dryga elva miljoner bra. Jag gjorde
före Mellby Free med dryga sex. Här
en jämförelse
har han också lämnat stjärnor som Vil- mellan Hanover
liam, Pasithea Face, Global Trustworthy, Shoe Farms och
Tobin Kronos och Day Or Nigh In, för
Winbak för fyra,
att nämna några.
fem år sedan och
Bland Muscle Hills bästa totalt finns
upptäckte att
Tactical Landing var under 2018 ett fantastiskt förvandlingsäven sådana som Resolve, Mission Brief, Winbaks uppfödning- nummer signerat Jimmy Takter. Foto: Peter Lawrence.
Trixton, Manchego, Southwind Frank,
ar både totalt och i
Bar Hopping, What The Hill, EL Titan, genomsnitt tjänade lika mycket
All The Time och Ice Attraction.
som Hanovers.
– Avkommorna har samma slags
Hingsten produktion är nästan över– Våra hästar går bra och Muscle
hjärta och framåtanda som sin far,
väldigande.
Hill var vår andra Hambletonianvinmen tar man ett större grepp på feno– Muscle Hill är den mest dominanta nare, säger Garrett Bell. Den förste
menet Muscle Hill blir det egentligen
avelshingsten sedan Valley Victory,
var Vivid Photo. Vi har också fött
enkelt, säger han,
säger avelsexperten Bob Marks.
upp passgångarna No Pan Intended
– Muscle Hill är en en-gång-i-livet– Hans avkommor har en överväxel
och Rainbow Blue som båda valdes
häst. Allt beror på tur och att han kom
att lägga in på toppen av sin naturliga
till årets häst. Vi lägger ner oerhört
i rätt tid. Folk som har andra förklaspeed. Dessutom har han den sällsynta mycket arbete på våra hästar och
ringar berättar sagor. Muscle Hill har
förmågan att förbättra de sämre ston
att vi kunde får fram en sådan som
tre helbröder som inte har åstadkomhan betäcker. Den kategorin ston lämMuscle Hill visar väl att vi gör rätt.
mit någonting. Bara han själv och Gud
nar bättre med Muscle Hill än vad de
Jag ber Garrett Bell analysera varför
vet vad som gör honom stor.
borde göra och därmed bättre än vad de Muscle Hill är en så bra avelshingst.

u

•Stallinredning
•Stallfönster
•Stalldörrar
•Skrittmaskiner
•Gummigolv
•Hästsolarium
•Foderkrossar
•Stallvagnar
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HELT
KOSTNADSFRITT!

Foto: Scoop Dyga

KONTAKTA DIN FODERRÅDGIVARE
FÖR ETT FÖRUTSÄTTNINGSLÖST BESÖK
• Vi kommer kostnadsfritt ut till ditt stall
• Vi ser över dina hästar och deras foderbehov
• Vi tar ett grovfoderprov

• Vi ger dig ett utfodringsförslag
• Vi lämnar prisoffert och leveransförslag

KONTAKTA DIN REGIONALA FODERRÅDGIVARE

KRAFFT DIRECT
För rådgivning och ordrar
020 – 30 40 40
direct@krafft.nu
7.30-16.00 vardagar

Malin
Heurlin

1

072 - 50 03 432
anette.x.jonsson@kraf ft.nu

2

Eva Johansson
070 - 55 59 730
eva.johansson@kraf ft.nu

3

VI TÄCKER
HELA
SVERIGE!

Göran Hagelin
070 - 21 00 036
goran.hagelin@kraf ft.nu

4

Sara Almén

1

073 - 81 88 867
sara.almen@kraf ft.nu

Annika
Persson
5

Sara
Mår tensson

Anette Jonsson

073 - 06 74 255
jessica.tanner@kraf ft.nu

6

3

4
5

Erica Andersson
070 - 29 57 052
erica.andersson@kraf ft.nu

Hela vårt sortiment hittar du på krafft.nu och har du frågor är
du välkommen att ringa KRAFFT Direct på 020-30 40 40.
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BOKA MIG!

Manke:
158 cm

Kors:
158 cm

Längd: 162 cm

Född 2007 e. Coktail Jet – Sue Boko e. Yankee Glide
Båda föräldrarna har elitstatus
*1.10,3a • 50 st: 20-5-5 • 4.370.093 kr

MYCKET HÖG FERTILITET – ”Ett skott räcker!”
AMARU BOKOS FRÄMSTA MERITER:
Vinnare av E3-final, Gävle Stora Pris, Gösta Bergengrens Minneslopp, Gulddivisionen Final,
Ego Boys Minne, Uttagning Grand Prix de L’UET, Uttagningslopp KRAFFT Svenskt Travderby
– fyra i finalen, Sprintermästaren försök på svenskt rekord – trea i finalen. Tvåa i Sundsvall Open Trot.
Enda svenskfödda fyraåring som vunnit Gulddivisionen i modern tid!
Högt skattat avelsvärde: 82 poäng.
Avgifter 2019: 2.700:- vid bokning, 27.000:- vid levande
föl. Moms och veterinärkostnader tillkommer.
Fryst/färsk sperma levereras till av oss godkända stationer.

KONTAKT
Telefon:
070-447 63 82
Hemsida:
www.gockstastuteri.com
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Muscle Hill vinner stora hingstlistan i överlägsen stil.
Genomsnäll men inte helt nöjd på denna bild.
Foto: Dean Hoffman.

Propulsion vann mest av alla Muscle Hills avkommor 2018.
Här efter seger i Årjäng. Foto: Kurt Einevåg.

Muscle Hill knockar
sina motståndare

TEXT WILLY KLAESON
Vilken överlägsenhet!
Efter två jämna år knockar avelschampion Muscle Hill sin antagonist
Ready Cash i stora hingstlistan 2018. Muscle Hill slog nytt rekord och
lämnade Ready Cash efter sig med en marginal på 15 miljoner. Maharajah
tar stora kliv framåt trots få kullar och nosar Ready Cash i bakhasorna.

D

et nya rekordet lyder på
51 716 329 kronor och
det är första gången en
hingst når över 50-miljonergränsen. Ready Cash
fick ihop 36 206 847 och är akterseglad
efter två jämna år 2016 och 2017. 2016
vann Ready Cash och 2017 Muscle Hill.
Vid båda tillfällena var marginalerna
relativt knappa.
Av Muscle Hills avkommor tjänade
Propulsion mest med 11 008 827 kronor.
Ready Cash främste var förstås Readly
Express som fick ihop 7 697 283 kronor. Det betyder inte att Propulsion är
bättre än Readly Express. Han tjänade
sitt höga belopp på 14 starter medan
Readly Express bara gjorde åtta. Readly

Express får givetvis ett stort extra plus
för segern i Prix d’Amerique. Men det
är två jämna och hållbara hästar.
Det är mycket ovanligt att en svenskfödd hingst kan vara med i avelstoppen
men Maharajah gör det och Raja Mirchi
är starkt på väg uppåt. Svenskfödda
hingstar har haft svårt att hävda sig,
men det finns förstås några få genom
åren. Iran Scott var en briljant avelshingst och blev också hingstchampion
tre år. Även Frances Nibs höll högsta
klass och tog hem hingstchampionat.
Noterbart är att den förmodligen bäste av alla svenskuppstallade hingstar,
Bulwark, var morfar till båda. Generellt
har dock de svenfödda hingstarna haft
svårt att hävda sig.

Så kommer då Maharajah och hans
avkommor verkar i stort sett lika bra
som Muscle Hills! Ja, det är inte en helt
galen slutsats. Maharajahs avkommor
är både tidiga och de utvecklas. Han
är dessutom vad som i USA kallas filly-getter, det vill säga hans ston verkar
lika bra som hingstarna. Nu hjälper det
förstås till att Maharjah står på Sveriges främsta stuteri, Menhammar, men
en bra hingst ska givetvis verka på ett
framstående stuteri.
Maharajah slutar trea i stora hingstlistan (det finns ett antal listor men
vi nöjer oss med den viktigaste) där
Scarlet Knight håller stilen med en
fjärdeplats och Love You med en femte.
Bubblaren SJ’s Caviar är redan uppe
Fortsättning på nästa sida u
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Ready Cash fick se sig rejält frånsprungen av Muscle Hill.
Foto: KEA.
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starkt i aveln och är up
Maharajah har börjat
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på i stort sett samma niv da blommor och
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är både häst och ku
arseger i Rättvik. Foto:
blader efter midsomm
Erik Widén.

på sjätteplats, Orlando Vici på sjunde
och Raja Mirchi på åttonde. Men Raja
har bara 110 avkommor jämfört med
övrigas fler. Det betyder att hans snitt
är högt, dock inte högst. Snittligan –
räknat på de tio bästa - vinner Muscle
Hill med 285 725 kronor per startande
avkomma före Ready Cash 230 617
och Maharajah 204 820. SJ’s Caviars
startande når snittet 189 906, Yankee
Glides 182 127 och Raja Mirchis 181
113.
Här finns en noterbar ögonöppnare: Maharajah och Raja Mirchi är
44 ALLT OM TRAVSPORT

Readly Express gör sin
sista tävlingssäsong
2019. Foto: Anna
Nyberg/Fuxmedia.

båda söner till den fantastiske avelshingsten Viking Kronos, som numera
är pensionär på Lutfi Kolgjinis gård
i Skåne. Viking Kronos är modern
tids Bulwark och det var illa att hans
fruktsamhet avtog tidigt. Givetvis har
Vikingen gjort det lysande som det är,
men vi hade inte mått illa av några
hundra avkommor till efter honom.
Readly Express gör sin sista tävlingssäsong 2019 för att nästa år
helt koncentrera sig på avel på Menhammar stuteri. Det troliga är att
Menhammar skapar ännu en svenskfödd avelshingst i toppklass!

Propulsion vann över elva miljoner
och bidrog starkt till Muscle Hills
championtitel. Foto: Kurt Einevåg.
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* Vinstrikaste fadershingst
2018. Alla åldrar. Källa: ST

Vinstrikaste
fadershingstarna
varmblod
Namn		
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Startande avk. Starter

MUSCLE HILL (US) 		
181
READY CASH (FR) 		
157
MAHARAJAH 		
175
SCARLET KNIGHT (US)
259
LOVE YOU (FR) 		
287
S.J.’S CAVIAR (US) 		
153
ORLANDO VICI (FR)
211
RAJA MIRCHI 		
110
ZOLA BOKO 		
213
YANKEE GLIDE (US)
94
FROM ABOVE 		
205
GOING KRONOS (IT)
106
DREAM VACATION (US)
202
MAKE IT HAPPEN (US)
144
SUPER PHOTO KOSMOS (US) 161
PASTOR STEPHEN (US)
118
CHOCOLATIER (US)
75
CANTAB HALL (US)
111
ANDOVER HALL (US)
93
QUITE EASY U.S. (US)
157
VARENNE (IT) 		
80
KEN WARKENTIN (US)
73
DONATO HANOVER (US)
87
INFINITIF (IT) 		
102
MUSCLE MASSIVE (US)
45
ANDOVER ANDOVER (US) 156
CLASSIC PHOTO (US)
60
PRODIGIOUS (FR) 		
80
EXPLOSIVE MATTER (US)
50
PINE CHIP (US) 		
117
JOKE FACE 		
85
GIFT KRONOS (IT) 		
97
JULIANO STAR (FR)
139
ADRIAN CHIP (US) 		
85
UP FRONT LARRY (US)
89
REVENUE 		
81
SYMPHONIC HANOVER (US) 75
KISS FRANCAIS (FR)
56
CREDIT WINNER (US)
62
CONWAY HALL (CA)
71
MUSCLES YANKEE (US)
64
CRAZED (US) 		
46
JADED 			
59
LOOK DE STAR (FR)
22
TIMOKO* (FR) 		
37

1 307 		
1 226 		
1 528 		
2 529 		
2 209 		
1 190 		
1 906 		
961 		
1 859 		
902 		
1 618 		
917 		
1 732 		
1 251 		
1 438 		
960 		
548 		
859 		
759 		
1 361 		
638 		
703 		
591 		
894 		
335 		
1 559 		
397 		
679 		
361 		
806 		
636 		
852 		
1 162 		
648 		
765 		
646 		
734 		
520 		
435 		
624 		
508 		
409 		
510 		
187 		
216 		

1:a
258 		
240 		
255 		
243 		
290 		
193 		
213 		
152 		
182 		
101 		
161 		
127 		
188 		
115 		
97 		
109 		
84 		
102 		
105 		
117 		
87 		
84 		
95 		
96 		
49 		
91 		
36 		
88 		
42 		
59 		
57 		
66 		
86 		
72 		
64 		
68 		
75 		
43 		
51 		
54 		
54 		
47 		
52 		
18 		
36 		

Segerprocent
19,7 		
19,6 		
16,7 		
9,6 		
13,1 		
16,2 		
11,2 		
15,8 		
9,8 		
11,2 		
10,0 		
13,8 		
10,9 		
9,2 		
6,7 		
11,4 		
15,3 		
11,9 		
13,8 		
8,6 		
13,6 		
11,9 		
16,1 		
10,7 		
14,6 		
5,8 		
9,1 		
13,0 		
11,6 		
7,3 		
9,0 		
7,7 		
7,4 		
11,1 		
8,4 		
10,5 		
10,2 		
8,3 		
11,7 		
8,7 		
10,6 		
11,5 		
10,2 		
9,6 		
16,7 		

Vinstsumma
51 716 329
36 505 596
35 843 501
31 172 291
31 154 606
29 195 018
23 261 175
19 922 403
19 160 793
17 119 986
16 553 010
16 425 778
14 743 946
13 557 381
12 662 380
12 607 901
12 432 707
12 232 368
12 149 378
11 798 276
11 368 308
10 582 528
9 556 496
9 172 400
9 044 797
8 916 622
8 257 594
7 962 749
7 957 269
7 713 914
7 194 561
6 839 265
6 771 128
6 622 724
6 270 123
6 061 288
5 920 612
5 516 674
5 471 415
5 224 004
5 187 584
4 990 177
4 921 101
4 787 166
4 603 498
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Namn			
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

46

ENJOY LAVEC 			
JUDGE JOE (US) 			
TURBO SUND 			
LAVEC KRONOS (IT) 		
TRITON SUND 			
VIKING KRONOS (IT) 		
RITE ON LINE (US) 			
MYTHICAL LINDY (US) 		
JOCOSE 				
ORDER BY FAX 			
SCIPION DU GOUTIER (FR) 		
GREAT CHALLENGER (US) 		
SO PERFECT (FR) 			
OLIMEDE (FR) 			
SAM BOURBON (FR) 		
SUPER ARNIE (US) 			
MR PINE CHIP (US) 			
HÖVDING LAVEC 			
OFFSHORE DREAM (FR) 		
TEXT ME* (CA) 			
COKTAIL JET (FR) 			
UPTOWN YANKEE (US) 		
WEINGARTNER (US) 		
ONE TOO MANY 			
CELEBRITY SECRET (US) 		
S.J.’S PHOTO (US) 			
NU PAGADI (DE) 			
GIGANT NEO 			
MICRO MESH 			
KADABRA (US) 			
CHAPTER SEVEN (US) 		
MUSCLE MASS (US) 		
BROADWAY HALL (US) 		
FARIFANT (IT) 			
GANYMEDE (FR) 			
CONNY NOBELL 			
EVEN BETTER ODDS (US) 		
LINDY LANE (US) 			
FLIRTIN MAN (US) 			
RACER BOURBON (FR) 		
QUAKER JET (FR) 			
SUPER LIGHT 			
SELECT YANKEE (US) 		
GOOD AS GOLD 			
THE BEST MADRIK* (FR) 		
STEINLAGER 			
DEWEYCHEATUMNHOWE (US)
GOOGOO GAAGAA (US) 		
BRIONI (DE) 			
LUCKY CHUCKY (US) 		
MARION MAD MONEY (US) 		
PERHAPS LOVE (FR) 		
UN MEC D’HERIPRE* (FR) 		
QUEVERT (FR) 			
BRAD DE VELUWE* (FI) 		
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Startande avk. Starter		
96
86
80
46
63
41
79
54
46
79
8
45
52
76
36
89
98
21
58
76
47
37
52
34
36
62
39
41
25
34
10
32
29
35
45
37
39
48
64
41
27
18
28
33
38
22
19
6
33
22
53
29
8
43
14

714 		
819 		
813 		
321 		
608 		
368 		
866 		
473 		
420 		
774 		
78 		
166 		
516 		
552 		
310 		
732 		
862 		
139 		
450 		
651 		
308 		
406 		
430 		
217 		
386 		
382 		
422 		
331 		
274 		
241 		
95 		
253 		
186 		
232 		
300 		
317 		
304 		
366 		
504 		
317 		
293 		
215 		
255 		
314 		
301 		
215 		
170 		
36 		
254 		
187 		
470 		
244 		
59 		
323 		
69 		

1:a		
52 		
74 		
62 		
31 		
58 		
37 		
44 		
40 		
34 		
46 		
22 		
26 		
57 		
30 		
40 		
35 		
42 		
17 		
30 		
53 		
32 		
27 		
42 		
15 		
42 		
35 		
45 		
20 		
30 		
23 		
15 		
15 		
35 		
23 		
26 		
35 		
26 		
29 		
27 		
24 		
29 		
17 		
21 		
23 		
24 		
16 		
20 		
7 		
26 		
22 		
21 		
19 		
17 		
23 		
12 		

Segerprocent
7,3 		
9,0 		
7,6 		
9,7 		
9,5 		
10,1 		
5,1 		
8,5 		
8,1 		
5,9 		
28,2 		
15,7 		
11,0 		
5,4 		
12,9 		
4,8 		
4,9 		
12,2 		
6,7 		
8,1 		
10,4 		
6,7 		
9,8 		
6,9 		
10,9 		
9,2 		
10,7 		
6,0 		
10,9 		
9,5 		
15,8 		
5,9 		
18,8 		
9,9 		
8,7 		
11,0 		
8,6 		
7,9 		
5,4 		
7,6 		
9,9 		
7,9 		
8,2 		
7,3 		
8,0 		
7,4 		
11,8 		
19,4 		
10,2 		
11,8 		
4,5 		
7,8 		
28,8 		
7,1 		
17,4 		

Vinstsumma
4 587 891
4 420 280
4 396 986
4 376 273
4 352 935
4 303 468
4 250 850
4 206 148
4 002 570
3 873 869
3 826 028
3 675 455
3 536 230
3 536 054
3 531 972
3 502 696
3 502 155
3 475 955
3 439 723
3 279 272
3 270 772
3 164 515
3 131 339
3 102 338
3 017 472
2 965 776
2 861 173
2 812 950
2 613 100
2 589 852
2 578 273
2 538 517
2 414 023
2 379 368
2 326 490
2 324 599
2 306 753
2 232 639
2 228 253
2 146 233
2 126 876
2 097 033
2 080 087
2 068 640
2 062 417
2 021 112
2 007 371
1 957 284
1 956 789
1 954 766
1 932 396
1 920 117
1 869 253
1 863 019
1 794 614
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Foto: Ellinor Kempe
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Besök vår webbshop på

www.grafstroms.com

eller ring oss på 060-56 30 26
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Än en gång högst på tronen – Järvsöfaks. Foto: Willy Klaeson.

Gamle Järvsöfaks
gjorde det igen
Hur är han skapt egentligen, gamle Järvsöfaks? Trots att han inte
varit aktiv i aveln på fem år och trots att han sista årgångar består av
få hästar tar han återigen hem kallblodens hingstchampionat. För
fjortonde gången! Som vanligt slutar Moe Odin närmast.

D

et är inte klokt, egentligen.
14 raka hingstchampionat.
Det finns knappast någon
chans att Järvsöfaks prestation ska kunna upprepas. Man ska
aldrig säga aldrig men sannolikheten är
så liten att den i stort sett är obefintlig.
Eller…
Vi har genom åren sett alla dessa fantastiska, stridsvilliga Järvsöfaksare på
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TEXT WILLY KLAESON
travbanorna. Hästar som Hallsta Lotus,
Åsajerven, Faksen Jr, Stamping, Järsvörappen, Röste Bo, Norheim Faksen,
Järvsöviking, Fakse, Myllarfaks, Höstbo
Fredrik, Hellin Faxen, Åkre Lurifax,
Guli Järven, Flex, Raggmunken, Voje
Faks, Flex…nej, vi måste sluta den här
uppräkningen för det finns sååå många
bra hästar i Järvsöfaks produktion.
Senare års toppar som Uggla I Mossen,

Galileo, Smedsbofaksen, Tand Kraft,
Järvsöodin och Delsbofaks har bidragit till att Järvsöfaks kunde stanna på
toppen även 2018. Förr eller senare
kommer givetvis yngre hingstar att
springa förbi men den gamles dominans har alltså pågått i 14 långa år.
Järvsöfaks på Elding-ston har varit en
succékorsning. Eldings son Moe Odin
på Järvsöfaksston går också mycket
Statistiken i sin helhet u

AVELSSPECIAL
bra. Vad ska då Moe Odins son Tekno
Odin kunna åstadkomma med Järvsöfaks döttrar? Komben har redan gett
stjärnorna Tekno Eld och Eld Rask så
här har vi uppenbarligen en ny ”golden
cross”.
Järvsöfaks avkommor fick under
2018 ihop 10 095 689 kronor medan
närmaste konkurrenten, den underbare
Moe Odin, samlade 8 079 611. En skillnad mellan de två är att Järvsöfaksarna
generellt verkar mer stridsvilliga än
Moe Odins barn. Från den senare kommer ofta mer väloljad gång men – det
har jag sagt förut – går en Järvsöfaks
och en Moe Odin in jämsides på upploppet så vinner oftast Järvsöfaks-hästen.
Båda dessa avelshingstar har gjort
enorma avelsprestationer och hjälpt
kallbloden att utvecklas. Men de kommer inte att kunna hålla emot så värst
mycket längre. Bakifrån kommer näm-

ligen Moe Odins son
Tekno Odin med stora
steg och han utklassar
faktiskt gamlingarna
(Järsvöfaks född 1994,
Moe Odin 1997) när det
gäller snittet per startande avkomma. Tekno
Odin når 142 272 kronor medan Järvsöfaks
landar på 66 419 och
Moe Odin på 50 184.
Medan Järvsöfaks hade 152 startande
avkommor och Moe Odin 161 ställde
Tekno Odin upp med enbart 52. Så Tekno Odin kommer att ta sig förbi inom
kort, den saken är klar. Han är född
2008 och har framtiden för sig.
Bästa snittet av alla har Svall Ivar
på fjortonde plats i hingstlistan med
160 725. Hans siffror putsas upp av
Sveriges bästa kallblod Månprinsen AM.
Svall Ivars avkommor tjänade 1 928 700

Tekno Eld, stjärna efter Tekno Odin.
Foto: Kurt Einevåg.

kronor. Av dessa drog Månprinsen in
1 590 500. Det betyder att Svall Ivars
övriga elva avkommor fick ihop 338 200
kronor, vilket ger ett snitt på dessa på
30 745.
Jan Olov Persson har det mesta
klart för sig när det gäller kallblodens
Fortsättning på nästa sida u

Vinstrikaste
fadershingstarna
kallblod
* Vinstrikaste fadershingst
2018. Alla åldrar. Källa: ST
Namn		

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

JÄRVSÖFAKS 			
MOE ODIN (NO) 			
BORK ODIN* (NO) 			
TEKNO ODIN* (NO) 		
JÄRVSÖVIKING 			
LOME ELDEN (NO) 			
H.G.BALDER (NO) 			
LOME KONGEN (NO) 		
ÅSAJERVEN (NO) 			
SPIKELD (NO) 			
FAKSE 				
ALM VIKTOR (NO) 			
MÖRTVEDT JERKELD (NO) 		
SVALL IVAR 			
B.W.MODDE 			
BRISKEBY PHILIP (NO) 		
MÅNPRINSEN A.M. 		
DOTTERUD TEDDY* (NO) 		
KLACK JO 			
TANGEN SCOTT (NO) 		

Startande avk. Starter
152
161
102
52
105
66
44
52
52
61
18
45
49
12
14
26
30
27
35
38

1 261 		
1 060 		
679 		
346 		
919 		
436 		
282 		
441 		
231 		
365 		
181 		
317 		
286 		
85 		
88 		
161 		
217 		
127 		
294 		
292 		

1:a

129 		
92 		
104 		
61 		
68 		
44 		
24 		
26 		
24 		
22 		
25 		
23 		
26 		
11 		
20 		
12 		
28 		
15 		
20 		
17 		

Segerprocent

10,2 		
8,7 		
15,3 		
17,6 		
7,4 		
10,1 		
8,5 		
5,9 		
10,4 		
6,0 		
13,8 		
7,3 		
9,1 		
12,9 		
22,7 		
7,5 		
12,9 		
11,8 		
6,8 		
5,8 		

Vinstsumma

10 095 689
8 082 665
7 836 853
7 404 261
5 164 005
3 413 323
2 840 140
2 547 244
2 175 163
2 094 805
2 026 822
1 974 594
1 970 925
1 928 700
1 845 040
1 844 537
1 789 393
1 710 100
1 591 096
1 401 200
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Uggla i Mossen är en bra häst i Järvsöfaks sena produktion.
Foto: Kurt Einevåg.

Moe Odin, en annan av de stora
hingstarna som åter följer närmast
Järvsöfaks. Foto: Erik Widén.

värld. När jag i början av 2017 frågade honom om det fanns någon ny
hingststjärna på horisonten svarade
han:
-BW Modde ser bra ut. Han blir en bra
avelshingst.
Visst stämde det. BW Modde hade
då inga startande avkommor och har
nu bara två årgångar i startbar ålder
(den tredje i år) och enbart 14 startande under 2018. Hans barn fick ihop

Namn		
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

NORHEIM FAKSEN* (NO) 		
NORDLI SVARTEN (NO) 		
SKAFFER BRUNEN (NO) 		
ELDFAKSEN 			
HORGEN TORE* (NO) 		
HÅKON JO (NO) 			
QVADRIGO 			
HALLSTA LOTUS 			
KRAGEBOEN (NO) 			
ODIN TABAC 			
SNYGG 				
SLÅTT ELD (NO) 			
SUNDBO KRAVALL 			
KARLÄNGS ELDEN 			
ULVSÅS ZICO 			
BJÖRS FREJ 			
VOJE FAKS (NO) 			
SÄRPEFANTEN* (NO) 		
TROLL KOS (NO) 			
IDENORS TINDEX 			
TROLL KEVIN 			
WIKVINN (NO) 			
HALLSTA ASTERIX 			
FESETH LYNET (NO) 		
HELLIN FAXEN* (NO) 		
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1 845 000 kronor vilket ger starka
snittet 131 788 per startande. Ännu en
avelshingst på starkt uppåtgående.
Jan Olov Persson har en räcka uppfödarchampionat bakom sig. En av hans
hemligheter är att inte använda ston
med ett BLUP-tal under 120. Nu har
han försäkrat sig om en lång rad år av
fortsatta championat. Perssons företag
Hudik Stallion AB köpte nämligen
tidigare i år Tekno Odin, vilket torde

Startande avk.
16
19
25
14
12
19
14
13
7
15
12
8
12
4
9
7
14
8
9
10
8
9
4
8
3

Starter
86 		
110 		
184 		
108 		
54 		
165 		
115 		
101 		
31 		
144 		
120 		
69 		
69 		
66 		
63 		
57 		
111 		
71 		
84 		
70 		
87 		
49 		
37 		
51 		
16 		

1:a
17 		
16 		
9 		
8 		
10 		
4 		
9 		
9 		
5 		
10 		
5 		
5 		
2 		
3 		
7 		
5 		
7 		
5 		
4 		
6 		
5 		
4 		
2 		
5 		
4 		

ha varit ett hårt slag för starka uppfödarnationen Norge.
Minns att svenskar köpte norske
Steggbest en gång i tiden. Steggbest
blev en otrolig avelshingst som gav avkommorna travegenskaper utöver det
vanliga. Det är faktiskt den hingsten
som ligger bakom Järvsöfaks storhet.
Det är inte jag som påstår det. Det är
kallblodsmaestro Jan Olov Persson
själv!

Segerprocent
19,8 		
14,5 		
4,9 		
7,4 		
18,5 		
2,4 		
7,8 		
8,9 		
16,1 		
6,9 		
4,2 		
7,2 		
2,9 		
4,5 		
11,1 		
8,8 		
6,3 		
7,0 		
4,8 		
8,6 		
5,7 		
8,2 		
5,4 		
9,8 		
25,0 		

Vinstsumma
1 098 700
934 766
821 425
755 172
679 100
674 000
646 390
603 500
591 400
585 036
571 600
550 061
499 800
480 300
477 236
474 000
456 817
420 152
371 565
326 500
326 200
323 500
323 100
296 200
267 700

AVELSSPECIAL
* Vinstrikaste fadershingst
2018. Alla åldrar. Källa: ST

Namn		

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Startande avk.

EDER (NO) 			
BRÄNNAPÅL 			
TITAN TABAC 			
ELDING (NO) 			
WIK STJERNEN* (NO) 		
LOVE 				
GLÖDING 			
LYKKEMIN (NO) 			
NESLANDS LOKE (NO) 		
VIGGO N.O. (NO) 			
LÄRKAN 				
BOKLI ELD (NO) 			
WIKING BLESEN (NO) 		
SLOGUM BJÖRN (NO) 		
ÅKRE LURIFAX 			
VIESKER* (FI) 			
LIX MOLLYN 			
ALDERMARIN 			
HÖIBY KONGEN (NO) 		
BOKLI BALDER (NO) 		
PELLE BABS 			
NORHEIM SVENN* (NO) 		
STJERNE FAKS (NO) 		
TRÖ FAKS (NO) 			
B.W.GULLIVER 			
SKIBBER (NO) 			
STORM JO (NO) 			
SOKNA TROLL (NO) 		
VINNING KOS (NO) 			
STIV KULING* (NO) 			
BRISKEBY RAUEN* (NO) 		
JOKER ELDEN (NO) 			
KEIK JO (NO) 			
FRIGG MOLLYN (NO) 		
MILLEX (NO) 			
SJEFEN (NO) 			
MOE SVARTEN* (NO) 		
RÖSTE BO 			
LOMAR 				
STEINSVAD ELD (NO) 		
PRINS JUVENTUS (NO) 		
HIBOGUBBEN 			
HALLSTA GOUDRIX 		
HOVFAKSEN 			
VOJE SPIK (NO) 			
AMOR EVEN (NO) 			
STERK ODD* (NO) 			
BORK RIGEL (NO) 			
TURO (FI) 			
FJELDSTAD GOGGEN* (NO) 		
POLAR SVARTEN (NO) 		
FARMBARON 			
TAND TROLL 			
HERBJÖRN (NO) 			
CLAY 				

14
10
7
10
7
6
6
7
4
2
1
11
9
6
5
1
3
5
5
8
4
2
8
5
2
3
1
2
3
5
1
3
4
3
1
3
6
3
2
3
5
4
1
4
4
2
3
2
2
1
1
2
2
1
1

Starter

95 		
104 		
39 		
45 		
25 		
57 		
63 		
51 		
39 		
36 		
16 		
55 		
42 		
42 		
54 		
1 		
24 		
40 		
61 		
30 		
39 		
12 		
37 		
13 		
20 		
22 		
1 		
24 		
13 		
16 		
4 		
10 		
27 		
13 		
2 		
27 		
19 		
14 		
13 		
16 		
7 		
30 		
12 		
10 		
8 		
16 		
3 		
6 		
2 		
9 		
9 		
7 		
18 		
9 		
9 		

1:a

2 		
0 		
4 		
4 		
4 		
2 		
1 		
2 		
3 		
3 		
1 		
0 		
1 		
4 		
0 		
0 		
2 		
2 		
1 		
1 		
1 		
3 		
0 		
2 		
1 		
1 		
1 		
0 		
1 		
3 		
3 		
2 		
0 		
2 		
0 		
1 		
0 		
1 		
0 		
0 		
1 		
0 		
0 		
1 		
0 		
0 		
0 		
0 		
0 		
1 		
0 		
0 		
0 		
0 		
0 		

Segerprocent

2,1 		
0,0 		
10,3 		
8,9 		
16,0 		
3,5 		
1,6 		
3,9 		
7,7 		
8,3 		
6,3 		
0,0 		
2,4 		
9,5 		
0,0 		
0,0 		
8,3 		
5,0 		
1,6 		
3,3 		
2,6 		
25,0 		
0,0 		
15,4 		
5,0 		
4,5 		
100,0 		
0,0 		
7,7 		
18,8 		
75,0 		
20,0 		
0,0 		
15,4 		
0,0 		
3,7 		
0,0 		
7,1 		
0,0 		
0,0 		
14,3 		
0,0 		
0,0 		
10,0 		
0,0 		
0,0 		
0,0 		
0,0 		
0,0 		
11,1 		
0,0 		
0,0 		
0,0 		
0,0 		
0,0 		

Vinstsumma

259 000
251 400
250 000
248 300
244 200
234 200
217 200
209 400
198 400
191 900
157 500
156 500
156 100
152 000
150 800
150 000
141 300
140 600
139 200
129 945
126 700
122 500
121 200
111 300
108 454
104 336
100 000
99 000
90 950
90 700
90 500
84 800
83 400
77 500
72 500
68 300
65 600
61 663
60 929
55 600
47 200
47 200
46 800
45 500
43 700
43 000
40 800
39 300
38 000
36 058
35 400
34 500
34 200
33 300
32 500
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Friction

e. Scarlet Knight - Hermit Lady e. Express Ride
1.10,6 • 4,305 260 kr

Publikfavoriten Frication finns på
nya fräscha Gocksta Stuteri
strax väster om Västerås.

”

Friction var en hårtslående storloppshäst och imponerade enormt
när han vann Jubileumspokalen
(Gr 1) före Wishing Stone och Raja
Mirchi. Friction har fantastisk stamtavla som son till elithingsten Scarlet
Knight och elitstoet Hermit Lady.

Elitstam av bästa klass!

Avelsvärderingsnämnden har gett Friction betyget Högt skattat avelsvärde.
Pris: Bokning, 2000 kr + 12 000 kr vid levande
föl. Moms och vet.kostnader tillkommer.

Anne-Sophie Thiam Aaltonen
070 447 63 82
www.gockstastuteri.com

Världsrekord 1.07,6
Homicide Hunter
e. Mr Cantab u. Evening Prayer morfar Like a Prayer
Guardian Angel Ås (4 år) e. Archangel
u. Provide Ås - morfar All Star Hall

Ende hingsten i Sverige
med 9 miljonärer
på 53 startade avkommor!

All Star Hall

e. Like A Prayer (e. Lindy Lane e. Valley Victory)
u. Amour Angus (mor till Andover, Angus & Conway Hall)

Några av Allstar Halls vinstrikaste avkommor;
Enrico Ås (US)
Nothinbutallstar (US)
Double A Cash Hall (US)
Starlight Ås (US)
Cassandra Ås (US)
Red Falkor (US)

364.385 USD
334.539 USD
287.903 USD
173.320 USD
287.903 USD
118.209 USD

Hans mor, understoet Amour Angus, har lämnat helbröderna och superstjärnorna Andover Hall (far till Nuncio
som även har gemensamt med All Star Hall) Conway Hall, Angus Hall, Adams Hall, alla efter Garland Lobell.
Pris: Bokning, 2000 kr + 10 000 kr vid levande
föl. Moms och vet.kostnader tillkommer.
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Anne-Sophie Thiam Aaltonen
070 447 63 82
www.gockstastuteri.com

Spring Eroms seger i Uttagningsloppet
till Elitloppet. Foto: Sidmakarn

Spring Erom

1.09,2 - 8,3 miljoner e Gentle Star - Springflickan
SOM
SOM
SOM
SOM
SOM

1.09,2 - 8,3 miljoner

”

Passa på att boka
ditt sto redan nu!

Mycket hög dräktighet 2018

4-åring segrade han i Eskilstuna 4-årstest, Derbykval och S:t Leger
5-åring spurtade han förbi MAHARAJA i Kjell P:s minne. Vann ÖREBRO Int. 2:a i Copenhagen Cup
6-12 åring har han segrat i NIO GULDDIVISIONER, varav två FINALER SVENSKT REKORD på 2700m volt på 12.9
11-åring 2:a igen i Copenhagen cup även 4:a i EUROPEAN MASTERSFINALEN (11.0 - 2140A)
12-åring finalist i både OLYMPIATRAVET och ELITLOPPET ( 09.2 i försöket)

DE TIO FÖRST BOKADE STONA SOM TJÄNAT MINST
200.000 BETALAR ENDAST BOKNINGSAVGIFTEN.
FÖLAVGIFTEN BJUDER VI PÅ!
Uppstallningsplats GOCKSTA stuteri, VÄSTERÅS
Bokningar: Ann-Sophie Thiam Altonen 070-4476382
astastall@gmail.com
eller företrädaren: Nils-Göran Nilsson 040-444172 jur.nilsgoran@passagen.se

”

Segrat på samtliga distanser
från 1140 m till 3180 m.
De flesta tagna MED SKOR!
2 000.- + 18 000.- (moms och
veterinärkostnader tillkommer)

AVELSSPECIAL

Bästa hingstvalet?

Testparning
- vem väljer du?

AV KARIN ANDERSSON

Allt Om Travsport frågade fyra uppfödare hur de tänker i val av hingst om
de ägde dessa tre utvalda ston. Vill du ha tips och råd om hingstval ?
mejla:redaktionen@alltomtravsport.com

Valnevikens stuteri:
Sto1.

Sto 2.

Love You : Europachampion som
lämnas högställda lätta hästar som
jag tycker passar bra på Amerikansk
stam.

Coin Perdu: Supertalang liten lätt
hingst med mycket säker stam.

Sto 3.
Infinitif : Mycket prisvärd som ständigt lämnar bra avkommor i varje
kull.

Bengt Wall, Valneviken

B.M.W Semin:
Björn Olovsson, Stall B.M.W Semin

Sto1.

Sto 2.

Orlando Vici har lämnat bra
med ston e. Andover Hall och
man får fortfarande bra betalt
på auktionerna för dem.

Ringostarr Treb är en ny hingst i
Sverige 2019 med intressant stam
e. Classic Photo och Supergill som
morfar. Det hade varit ett bra och
samtidigt ett spännande val.
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Sto 3.
Make It Happen är en bra beprövad
hingst som lämnat bra och även
topphästar och fungerar utmärkt
med Super Arnie.

AVELSSPECIAL

Sto1.
e. Andover Hall
- Kadabra

Sto 2.
e. Coktail Jet
- Mack Lobell

Sto 3.
e. Super Arnie
- Sherwood

Det här är ett riktigt toppsto född 2014.
Hon är e. Andover Hall – Kadabra.
Hon har själv tjänat 2 miljoner. Hon
är liten och nätt. Hon ska betäckas för
första gången. Man vill välja en beprövat hingst, även fryst. Vilken hingst
väljer du?
Max 100 000 kr.

Det här stoet, född 2011 är e. Coktail
Jet – Mack Lobell Hon har inte tjänat
några pengar. Av sju avkommor har
två tjänat 200 000 kr en 500 000 kr
resten 0 kr. Hon är jättestor och tung.
Gärna en ny oprövad hingst.
Vilken hingst väljer du?
Max 50 000 kr.

Det här stoet, född 1999 är e. Super
Arnie – Sherwood. Hon har tjänat
60 000kr. En avkomma av sju har
tjänat 1 milj resten 0 kr.
(Mormor e. Quick Pay har också gett
en miljonär.) Gärna en beprövad
hingst. Vilken hingst väljer du?
Max 30 000 kr.

Västerbo Stuteri:

Sto1.

Sto 2.

Sto 3.

Mitt första alternativ är Muscle Mass
(fryst), dels för att få upp storleken ,
men framför allt för att Andover Hall
har lagt bra som morfar med Muscle
Hill – far till Muscle Mass. Ett annat
förslag hade varit Chocolatier, som
med Andover Hall som morfar lagt
sin bästa son El Mago Pellini.
Muscle Hill och Credit Winner blod
är det som passat bäst på Andover
Hall döttrar.

Här har jag tre olika förslag, om vi håller
oss inom Sveriges gränser så är mitt
första förslag någon son till Muscle Hill
som inte är för tung, det blir inte så
många att välja på då man ” bara” har 50
000:- att spendera. Bort faller Propulsion,
EL Titan, Bar Hopping, kvar som passar in
i kroppsväg blir då King On the Hill och
Tobin Kronos. Ett annat alternativ är att
lasta denna dam och ställa färden mot
Frankrike och en spännande Ready Cash
son tex Candian d’Am, dock 1.68 men
inte tung, Captain Sparrow – 1.62 och fin
i typen. Dessutom debut Hingsten Earl
Simon som är en son till Prodigius som
passar bra på Coktail Jet blod.

Detta är ingen lätt dam att hitta
hingst åt, då man inte vet vad de
två som har tävlat har för fäder.
Väljer en fransk hingst till denna,
Love You passar bra på Super Arnie
döttrar. Men då får vi prova någon
annan son till Coktail Jet, Look de
Star (fryst), Amaru Boko (ny) eller
Quevert. Ett ytterligare alternativ
är Make It Happen om stoet lägger
avkommor med storlek.

Michael Demmers, Västerbo Stueri
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Björkhaga Stuteri:
Sto1.
Andover Hall på Kadabra får i amerikanska mått räknas som en riktig outcross märr, vilket även gett Hambeltonianvinnaren
Perfect Spirit som är helt utan Valley Victory i stammen. Både Andover Hall och Kadabra är till åren vilket ger långsam generationsväxling. Jag skulle välja en Valley Victory tung hingst gärna från Muscles Yankee grenen där Muscle Hill är det givna alternativet.
Muscle Hill har lämnat många bra på Andover Hall sto bla Propulsion, Dream Together, Lookslikeachpndale, Rules Of The Road,
Jake, When Dovescry och Southwind Mozart mfl vilka alla har tjänat mellan 23 MSek och 2 MSek. Muscle Hill kvalar dock inte in
under 100.000:- men sonen och supertalangen Southwind Frank gör det. Ser man på Southwind Frank så är han efter Muscle Hill
på Cantab Hall på Lindy Lane vilket är bra blod som var för sig fungerat både med Andover Hall och Kadabra, det ger också
snabbare generationsväxlingar. Alternativet är att gå på American Winners hingstlinje där främst Credit Winner lämnat toppar och
miljonärer på Andover Hall ston i US tex Archangel och Pampered Winner. Credit Winner sonen Chocolatier har i Sverige lämnat
bla El Mago Pellini. I Europa är Viking Kronos grenen från American Winner linjen helt outstanding och i detta fall skulle jag valt
Raja Mirchi som bevisat sig som topphingst och med en exteriör som skulle passa till detta sto.

Sto 2.
Ålderstigen stam och en mycket kraftig tung exteriör torde kräva en hingst med snabba generationsväxlingar och
en atletisk exteriör. Mitt val är Fourth Dimension, som med Chapter Seven som far och Muscle Hill som morfar både
exteriört (Conway Hall-linjen ger ofta mindre avkommor) och generationsmässigt bör passa bra. Fourth Dimension
är en mycket fin hingst som visade grym kapacitet som två åring men som pga skador ej kunde göra sig själv rättvisa
under tre årssäsongen i US. Ny i aveln för året och bra tillskott i Sverige då varken Chapter Seven eller sonen Walner
finns på fryst.

Sto 3.

Jag hade valt att låta märren gå och beta som en förhoppningsvis lycklig pensionär.
Carina Caster & Johan Karela, Björkhaga Stuteri.

Gör som Ludde & kräv det bästa!
Andullationsterapi för dig och din häst!
Förbättrad cirkulation av djupa muskelområden
Behandlar muskelspänningar och besvär
n Förbättrad prestation
n Ökar spänst och elasticitet
n Stimulering av lymfsystemet
n Ökad nerbrytning av slaggprodukter
n 3 program med olika intensitet
n Drivs med batteri
n
n

Pris 39 000 kr exkl moms
Leasa 3 år -1 255 kr/månad
Restvärde 1950 kr

, hyr
Leasa p!
ö
eller k

tvekan, nu kan vi träna
- För mig var det ingen
tack vare andullation!
t
erlig
tinu
kon
ta
och star

HHP Sverige n 08-51450946 n info@hhpsverige.se n www.hhpsverige.se
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US Electrolyte från EMIN

Även detta sto tycker jag är lätt att välja
hingst till. Stoet har lyckats med Credit
Winner varför jag går åter till den linjen. På en sådan gammal dam ska man
inte använda fryst och då blir det inte
så många kvar att välja på, skulle valt
Panne de Monteur men han är ju 3000
kronor för dyr och då får valet bli en
sonson, El Magio Pellini.

För bästa
Prestation
US-Electrolyte ska ges inför, och så snart som
möjligt efter, prestation för att säkra hästens
tillgång på viktiga salter som förbrukas under
ansträngning.
Under de varmaste månaderna är det också
viktigt att hästen får i sig elektrolyter i tillräcklig
mängd, tillsammans med extra mycket vatten.

www.eminab.com
Karlsrovägen 63, Halmstad 30241 - 035-409 75

57
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Avkomma med
två mödrar

Halvsyskon med olika fäder har varit normen inom hästavel men
forskningens framsteg har ändrat avelns förutsättningar.
Nu är det möjligt för ett sto att få flera avkommor, hel- eller halvsyskon,
under ett och samma år. Vi tittar närmare på embryotransfer.
60
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Källa: Svensk Travsport

TEXT LOTTA CHARALAMBIDES

FOTO: KEA

M

öjligheten att kunna
påverka kommande
generationers utseende
och prestationsförmåga
bidrar till att många intresserar sig
för avelsverksamhet. Precis som inom

många andra områden strävar vi efter
det som är lite bättre, lite vackrare och
inte så sällan mer unikt. Redan i slutet
på 1700-talet började forskare göra
försök med artificiell insemination och
sedan dess har flera olika tekniker inom
assisterad befruktning utvecklats.
Förutom artificiell insemination (AI)
förekommer embryotransfer (ET), kloning och in vitro fertilisering (IVF) så
kallad provrörsbefruktning. Svårigheter som tidigare begränsade aveln är i
många fall inte längre något problem.
Geografiska avstånd spelar inte längre
någon större roll och fertilitetsproblem
kan i vissa fall avhjälpas med embryotransfer eller provrörsbefruktning. Alla

djurslag är olika och varje art har biologiska olikheter som underlättar eller
försvårar olika tekniker. Även etiska
aspekter diskuteras och bidrar till vilka
metoder som är tillåtna att användas.
I Sverige är artificiell insemination en
accepterad betäckningsform i de flesta
hästavelsregister och idag skickas kyld
eller frusen sperma långa sträckor. Utbudet av möjliga hingstar är stort om
man har en fertil och frisk märr att avla
med. Svårigheter kan däremot dyka
upp när stoet efter en lång karriär sätts
i avel. Äldre ston förändras biologiskt
och det gör att det kan vara svårare för
dem att bli dräktiga eller att bära ett föl
Fortsättning på nästa sida
ALLT OM TRAVSPORT
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FOTO: Erik Widén

Den framgångsrika Giant Diablo har två avkommor framtagna med embryotransfer: A One A. (f. 2015), Be the One (f. 2016)

en hel dräktighetstid (elva månader).
Det var för att få behålla dessa stons gener i avelsarbetet som forskningen kring
embryotransfer började. De första fölen
som tillkom med hjälp av embryotransfer föddes i början av 1970-talet men
tekniken blev kommersiell först cirka tio
år senare.
Vid embryotransfer
flyttas ett befruktat ägg
från ett sto (donatorsto)
till ett annat (mottagarsto) som sedan bär och
föder fram det fullgångna
fölet. Tekniken baseras
alltså på att det är den
genetiska modern som blir dräktig och
passar därför inte ston som har svårt att
bli dräktiga. En av de mest framgångsrika svenska veterinärerna inom området
är Görel Nyman. Hon har via sin egen
uppfödning och i sitt samarbete med
Lövsta seminstation arbetat med embryotransfer sedan år 2012.
Hon betonar att hela processen
måste övervakas noga för att resultatet
ska bli framgångsrikt. Några viktiga förutsättningar för en lyckad överföring är
62
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att hingstens sperma håller hög kvalitet,
att överföringen görs under de månader
då stona har tillgång till färskt bete och
ljusa varma dagar utomhus (maj – juli)
och att processen hela tiden utförs med
fokus på god hygien.
Inför betäckningen övervakas donatorstoet noga,
samtidigt förbereds
två eller tre ston för
att bli mottagarston.
För att överföringen
ska lyckas måste donatorsto och
mottagarsto synkroniseras så att de har
ägglossning vid samma tidpunkt. Ska
mottagarstoet vara lämpligt måste hon
ha ägglossning under en tidsperiod
mellan tjugofyra timmar före fram till
och med fyrtioåtta timmar efter donatorstoet. Genom att flera mottagarston
förbereds samtidigt ökar förutsättningarna för en så bra synkronisering som
möjligt.
Sju till åtta dagar efter donatorstoets
ägglossning sederas hon och livmodern spolas med en steril lösning som
sedan samlas upp igen. Med hjälp av

mikroskop undersöks vätskan och
om betäckningen varit framgångsrik
hittas vanligtvis ett eller möjligen två
embryon. Embryot tas om hand och
tvättas innan det överförs till mottagarstoets livmoder. Inne i livmodern börjar
embryot röra på sig och signalerar till
mottagarstoet att hon är dräktig.
Eftersom embryot spolas ut så snart
efter betäckningen upplever donatorstoet inte att hon är dräktig och kan
efter spolningen återgå till sitt vanliga
arbete.
Det finns inte så mycket forskning på om eller hur embryotransfer
påverkar ston och embryo men en
känd fransk forskning har tittat på hur
valet av mottagarsto påverkar fostrets
utveckling. Resultatet tyder på att det
är fostret påverkas av mottagarstoets
fysik, därför är det viktigt att välja mottagarston av liknande typ och storlek
som donatorstoet ifråga. En som har
erfarenhet i ämnet är Annette Johansson. I sin avelsverksamhet har hon ett
aktivt samarbete med olika seminstationer runt om i Sverige och Europa där
hon hyr ut några av sina välstammade

AVELSSPECIAL

travston som mottagarston. Varmblodiga travston är mycket uppskattade och
väl lämpade för uppgiften. Generellt är
de av bra storlek, har gott lynne och är
välhanterade. Ett bra mottagarsto vill
hon ska vara i åldern
fyra till femton år, ston
som inte har haft föl
tidigare bör inte vara
äldre än tio år. Storleksmässigt bör de ha en
mankhöjd på minst 160
centimeter. Stona får
inte ha några kända gynekologiska problem eller förlossningshinder och de får
inte heller ha några kända problem med
lynne eller modersinstinkt. Som mottagarsto får hästarna den bästa tänkbara
omvårdnad samtidigt som de utför en
uppskattad uppgift.
Embryotransfer är reglerat av Jord-

bruksverket och endast veterinärer
som har godkänd utbildning och/eller
erfarenhet inom ämnet och har särskilt
tillstånd får ansvara för verksamhet
med embryotransfer.
I Sverige är det en
endast en handfull
seminstationer som
erbjuder tjänsten.
Kostnaden för embryotransfer kan variera
mellan fyrtiotusen och
sextiotusen kronor utöver kostnaderna
för inseminering och hingstavgifter.
Dräktighetsnivån där donatorsto och
vald hingst har bra fertilitet är i nivå
med vanlig inseminering.
Även om tanken bakom embryotransfer var att kunna avla på ston som av
någon anledning, exempelvis ålder eller

skada, inte kunde bära ett foster under
hela dräktigheten ger tekniken även
andra ston samma möjlighet. Den etiska
aspekten av embryotransfer har diskuterats inom olika discipliner och olika
organisationer har tagit olika beslut.
Inom ridsportsgrenarna där hästarna
har en lång tävlingskarriär ses utvecklingen som en möjlighet att förlänga
stoets avelsperiod. Med bara ett kortare avbrott kan stoet både producera
avkommor och samtidigt fortsätta att
träna och tävla. Föreningen för Svenska
Varmblod (Swedish Warmblood Association, SWB) har en öppen registrering
som tillåter att flera föl efter samma sto
registeraras under ett och samma år.
Svensk Galopp deltar i ett internationellt samarbete för galoppsporten och
följer det gemensamma regelverk som
inte tillåter någon form av assisterad
Fortsättning på nästa sida

www.stallkompaniet.se
andreas@stallkompaniet.se
Telefon: 0708 – 50 05 90

Stallkompaniet Bläsinge AB
Bläsinge 4916
264 94 Klippan
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befruktning. Därför tillåter de enbart
registrering av föl avlade genom naturlig betäckning.

Embryotransfer bidrar bland annat till
att ston som har svårt att bära sitt föl
under dräktigheten ändå kan användas
i avel.

Travsporten har regler som
är ett mellanting mellan de två andra förbunden. Här tillåts artificiell
inseminering med kyld och frusen
sperma och en begränsad användning
av embryotransfer. Christina Olsson,
avdelningschef för Svensk Travsports
avelsavdelning, berättar att reglerna är
gemensamma för alla länder som deltar
i det europeiska travsamarbetet; European Trotting Union (UET).
En av tankarna bakom regelverket är
att avelsarbetet inom travsporten ska
följa de biologiska förutsättningarna där
en hingst kan få flera avkommor under

ett år medan ett sto bara kan genomgå
en dräktighet under samma tidsperiod.
Svensk Travsports avels- och registreringsreglementet har följande regler
kring embryotransfer.

• Bara tillåtet för varmblodiga hästar
• För att få registrera föl efter
embryotransfer måste stoägaren söka
tillstånd för embryotransfer före
betäckning
• Donatorstoet får ej tävla under den
tid då mottagarstoet är dräktigt
• Vid registrering ska det framkomma
att hästen är tillkommen med hjälp
av embryotransfer
• Endast en avkomma per donatorsto
och år får registreras

u

Hövding Lavec
Hövding Lavec har på få bokningar levererat flera bra avkommor, inte minst Mindyourvalue W.F.
4 728 438.-. Från mödernet kommer Hambletoniavinnarna Muscles Yabkee och Yanke Paco med
flera. Pris 2 000.- vid konstaterad dräktighet (16 dagar) samt 13 000.- vid levande föl.

En av Sveriges mest prisvärda hingstar

1.10,9ak - 4 799 265.- 98 (20-18-7)
Echo - Somber Susan

Triton Sund

Viking Kronos-sonen Triton Sund levererar framgångsrika och intressanta avkommor.
Uppohoppa, Xceed G.T., Borups Powerful, Hickothepooh (Norge), Hope and Dreams med flera.
Under sin tävlingskarriär tog Triton Sund skaplen av den då obesegrade Commander Crowe.
Pris 2 000.- vid konstaterad dräktighet (16 dagar) samt 12 000.- vid levande föl.

1.11,1am - 15 351 275.- 100 (34-18-12)
Viking Kronos - Jade Sund

Framgångsrika avkommor

Stall WF • Boden Bokning och information: Madelene Wikstén 070-3629733 • www.stallwf.se
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HemoCue analysinstrument för Hb och vita blodkroppar

Tävla när din häst är som bäst!
Kraven inom hästsporten är stenhårda och på tävling är det ofta marginalerna som
avgör. Att tävla med en häst som inte är på topp är därför ingen god idé.
Med HemoCue WBC ser du snabbt och enkelt om hästen har ett förhöjt antal vita
blodkroppar. Med HemoCue Hb får du lika snabbt och enkelt fram hästens
hemoglobinvärde. Tillsammans ger dessa värden en god bild av hästens
hälsostatus och kan indikera en eventuell begynnande infektion.
När hästen inte är i form kan den få vila från hårda träningspass och ansträngande
transporter. Tävlingar kan ni spara till dagar då hästen har chans att visa sig
från sin bästa sida.

”Jag brukar testa vita blodkroppar och får då ett bra beslutsunderlag om hästen är redo att prestera på topp.”
– Fredrik Söderberg, travtränare i Karlskoga

HemoCue WBC

Pris: 4.900 SEK ex moms

HemoCue Hb 201+

Pris: 3.600 SEK ex moms

För mer information kontakta info@hemocue.se
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UNIKA – KRAFTFULLA – SÄKRA

Water Treadmill

+80 stycken vattenlöpband
installerade och i bruk i EU
sedan +17 år tillbaka världen över.
Vattenträning i skritt och
trav påverkar ofta hästens
steglängd positivt, stärker
ryggmuskulaturen och kan
förebygga skador på mjukdelar i benen. Konstruerat att
i första hand garantera allra
största säkerhet för hästar
och skötare, enhands-öppning på dörrarna för skötare
och bra översikt på hästen
från rampen vid kontrollpanelen, är viktiga funktioner i
Absolut rent vatten för varje häst!
framgången för detta vattenlöpband. Noga utprovad gummiblandning i mattan tillsammans med raka kanter mellan matta och vägg, ger högsta säkerhet för hästen. Kan kombineras med spa-system med saltvatten,
jetstråle och/eller kyla. Vattenlöpbandet kan installeras i golvnivå för att undvika ramp för
hästen, och med absolut rent vatten för varje häst i kombination med snabb fyllning/tömning,
blir vattenträningen lätt och smidig att hantera för stallets skötare. Kort sagt: ”Top-Of-TheLine ” stämpeln sitter på detta Tyska vattenlöpband, där varje liten detalj är noga utprovad,
konstruerad och testad tillsammans med veterinär med egen framgångsrik karriär inom
ridsporten – OS Guld.

PharmaLight Vetcare

ALL
HARA
RÅD
!

Photizo® VetCare är en enhet framtagen för LED ljusbehandling av djur i hemmet och på gården.
Hästar, hundar, katter, får och fåglar är några exempel. Enheten är kraftfull – endast 35 sekunders
behandlingstid/program, effektiv, portabel och lätt att använda. Drivs på batteri och laddas via
adapter.
Photizo® Vetcare kan bland annat användas för behandling vid smärttillstånd, sår, svullnader, inflammationer och stela muskler. Kroppens egen läkningsprocess kan accelereras. Kärlen i blodsystemet
och lymfsystemet kan vidgas vilket kan underlätta för kroppens förmåga att ta hand om slaggprodukter samt att blod cirkulationen till det behandlade området ökar. Photizo® Vetcare är oftast ett
värdefullt komplement till/i veterinärvård.
SEK 3 600:-

PharmaLights produkter med

Keramisk
Textil
Made by Sweden

Charlotte Haid Bondegaards
Roberto Des Frettes,

I PharmaLights keramiska tyg/material har en pulverblandning bestående av cirka 30 olika mineralhydroxider smälts
in vid en temperatur på 1600°C, mineralerna i detta keramiska tyg kan inte brytas loss, avdunsta eller tvättas bort.
Leverantören har medvetet valt en mer kostsam och omfattande tillverkningsmetod för att nå mycket hög kvalitet.
PharmaLights produkter är därför mycket slitstarka och
har lång livslängd. Samma material för människa
som
till djurprodukterna.
SEK 2 195:-

Gastrocure
Gastrocure är ett fodertillskott med bevisad effekt i klinisk
studie för hästar med
magsår.
Gastrocure
understöder en god
matsmältning och håller
tarmslemhinnan i form
för att ge de bästa fysiologiska förutsättningarna. Användningen ger
de bästa förutsättningar
för att stödja rätt magsyra, vilket underlättar
matsmältningsprocessen som sker i magen. Detta ger övergripande välmående
för hästarna.
Hästar som väger 500-600 kg: Ge produkten i en period på
10 dagar med en dos på 170 gram per dag (motsvarande 2
mätkoppar á 85 g), därefter de efterföljande 10 dagarna en
dos på 85 g per dag -motsvarande en mätkopp.
Hästar som väger upp till 300 kg: halva dosen av ovan
nämnda.
GastroCure innehåller 2,6 kilo

SEK 950:-

Together with us champions are made
when no one is watching
För mer information samt köp/order: www.pharmalight.se
Kicki: +46 (0)702 58 53 54, Marcus +46 (0)704 55 48 22 • info@pharmalight.se • Följ oss på facebook!
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Bara gotlandsruss
för Cecilia

Cecilia, Yttring och borderterriern Duty på
träningsrunda. Här är Yttring ung och har
nyligen blivit inkörd för travet...

ALLT OM TRAVSPORT
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Efter en framgångsrik karriär inom ponnytravet är det många som
går vidare inom den ”riktiga” travsporten. Men det gäller inte Cecilia
Ekeberg. Hon håller som vuxen fast vid sina gotlandsruss, numera mest
som uppfödare.

...några år senare är en han en fullfjädrad körhäst! Cecilias
syster Olivia är burkslav.

Granös Superlight tycker själv att han är en mycket
trevlig och sällskaplig liten häst!

Efter en framgångsrik karriär inom ponnytravet är det många som går
vidare inom den ”riktiga” travsporten. Men det gäller inte Cecilia Ekeberg.
Hon håller som vuxen fast vid sina gotlandsruss, numera mest som
uppfödare.

A

llt Om Travsport träffar
Cecilia en blåsig och
kall marsdag hemma på
Granö, beläget precis före
välkända Barnens Ö i Norrtälje skärgård. Det finns inte en tendens till vår,
men det bekommer inte gotlandsrussen
som strosar runt i hagarna. Här finns
några andra hästar också, storasyster
Olivias två araber, ett långbent halvblodsföl som fick komma till Granö
efter att modern dött, samt en inackorderad connemaravalack. Lite beroende
på antal besökande ston ligger hästantalet kring ett femtontal individer.
Cecilia berättar hur allt började, hur hästintresset växte fram från
systrarnas hoppbana i pappas arbetsrum på justitsiedepartementet ”hans
rum måste ha varit ganska stort...” till
det första köpet av ett gotlandsruss.
– Pappa skulle på konferens på Gotland, det var 1994, och hela familjen
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TEXT OCH FOTO: SUZANNE FREDRIKSSON
följde med. Mamma råkade se en annons om ett tvåårigt sto som var till
salu på södra ön. Hon hette Sudergårds
Roxette och det blev ett impulsköp,
precis så där som man inte ska göra!
Roxette bet mamma första dagen och
jag blev lite rädd, men Roxette var en
intelligent och lättlärd häst som jag
fick mycket glädje av framför allt som
ridhäst, berättar Cecilia.
När Cecilia var nio år
tog familjen Ekeberg
klivet från Södermalm
till gården på Granö.
Nu började en intensiv
hästperiod för hela
familjen och inom ett
par år handlade nästan
allt om ponnytrav.
– Jag växte ur Roxette så småningom och en god vän, Malin Fjällborg,
tipsade om ponnytrav. Det ledde till
ponnytravlicens 1998 och löpkörning
med Roxette. Vi kämpade på men kom

alltid sist eller näst sist... Hade jag
tur blev några ekipage diskade så att
placeringen blev lite högre upp i resultatlistan. Mina föräldrar trodde nog
att jag skulle ge upp, men det hade jag
ingen tanke på, berättar Cecilia som
visserligen är en ”vinnarskalle” men
hon menar att det allra, allra viktigaste
är att man älskar sin ponny.
– Allt kring ponnytravet var kul. Vi
åkte runt med bussen
full av hästar och
kompisar och hade en
väldigt fin gemenskap.
Alla föräldrar umgicks
också och idag är det
nog pappa som saknar
ponnytravet mest,
tillägger hon.
Efter den något motiga starten i
sulkyn kom framgångarna när Lojsta
Candle Light köptes från ”heden” 1999.
Det är den häst som betytt – och fort-

AVELSSPECIAL

En yrkesbana inom häst var självklar för
Cecilia redan i tonåren.

farande betyder – allra mest för Cecilia.
– Vi hade bra kontakt med dåvarande
tillsyningsmannen på Lojsta, Börje Johansson, och han valde ut Candle Light
åt mig. Börje var smart och visade samtidigt två osålda hingstföl för mamma
som tyckte att de kunde väl följa med
hem de också, berättar Cecilia.
Hingstarna döptes till Starlight och
Oliver, där den förstnämnde blev en
mycket bra travare och godkänd hingst
i Norge medan Oliver är en uppskattad
ridskolehäst med egen hashtag #lojstasoliver!
Candle Light blev en stjärna. Hon
startade 122 gånger, har 28 segrar, 18
andraplatser och 20 tredje. Hon har
sprungit in 34 450 kr vilket är en ansenlig summa för ett russ och rekord
1,49,7. Den första vinsten kom 2002 och
det är en dag som Cecilia alltid kommer
att minnas då hon vann med Starlight
också.
Det är ingen underdrift att säga att
Cecilia och Granö Stall vid det här laget
fått blodad tand. Fler russ köptes in och
Cecilia började med uppfödning i mindre skala. Candle Light betäcktes och
redan hennes första avkomma, Flashlight, blev lyckad och har ett rekord
under två minuter. Cecilia har vid några tillfällen även fått låna välmeriterade

De föl som föds på Granö får oftast
stanna ett par år innan de säljs. På
xxxx
bilden Granös Viva e. Yttring u. Iva Roll.

avelsston från andra ponnytravägare,
just nu finns Kålmans Pärla (Kriterivinnare 2002) och Iva Roll (rek 1,39) i
stallet.
– Efter Candle Lights första avkomma
2005 fortsatte vi att tävla under flera
år, men sedan blev det enbart avel.
Hon har fått fem
föl, redan nämnda
Flashlight, sedan
Morninglight,
Thunderlight,
Superlight och
Brightlight, och
snart är det dags
för fölning, säger
Cecila och visar
det runda stoet och
hennes åring som tillfälligt står på stall.
– Vi drabbades hårt av stormen i
vintras, var strömlösa länge och massor
av träd föll ner över vägar och stängsel.
Mitt i allt detta fick åringen plötsligt
ont i magen och det slutade med en
dramatisk buköppning. Idag mår den
lilla hingsten bra, men får komma in
och ta det lite lugnt emellanåt, förklarar
Cecilia.
Det är Granö Stalls egna godkända
avelshingst, Manicken, som är pappa.
Manicken har bra travstam och ett rekord på 1.43,0, men det är inte enbart

prestationer som är avgörande i Cecilias val av hingst.
– Nej, för mig är russet framför allt
en allroundhäst. Det är det som gör rasen så rolig att hålla på med även som
vuxen. När jag körde ponnytrav och
det gick bra började alla tjata om att jag
skulle börja med ”riktiga
hästar”. Väldigt många av
dem jag tävlade mot har
valt den vägen och blivit
framgångsrika tränare och
kuskar. Marcus Melander t
ex tog sin första seger inom
ponnytravet samma dag
som jag, berättar Cecilia
och fortsätter:
– Jag var lärling ett tag
hos en amatörtränare här i Roslagen,
Katarina Lorenz, och tog körlicens
2003, men jag återgick till russen.
Medan många russuppfödare
inom ponnytravet lägger störst vikt vid
prestationer på travbanan är Cecilia
angelägen om att bevara rasens ursprungliga användbarhet och exteriör,
dvs att ett russ kan användas till allt.
– Candle Light är ett strålande exempel. Hon kunde tävla i hoppning ena
veckan, ponnytrav veckan efter och
nästa dag gå med på ponnyläger med
Fortsättning på nästa sida
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Fakta:
Namn: Cecilia Ekeberg, 33 år - Yrke: Veterinär och hovslagare.
Bor: Granö Stall som byggts ut successivt. Idag finns tre bostadshus,
stall, utedrifter, hagar, vall och skog om totalt ca 30 ha, beläget på
Väddö norr om Norrtälje.
Familj: Pappa Karl-Gunnar, mamma Birgitta och syster Olivia, alla involverade i hästverksamheten.
Husdjur utöver hästarna: Några borderterrier, ett par katter, några
fjällkor och en skock höns.

Cecilias speciella ögonsten - Candle Light.

små barn. Russen fungerar även jättebra i sportkörning, säger Cecilia som
med Olivia som burkslav dundrar runt
koner och stockar på tid med ett russ
framför vagnen. Ska det tävlas ska det
självkart handla om fart!
Cecilias tonårsplan att bli hästmassör,
hovslagare och veterinär (skiljer sig
markant från familjen i övrigt där alla
är jurister) har hon fullföljt till punkt
och pricka. Sedan ett par år tillbaka

arbetar Cecilia på Mälaren Hästklinik.
Självklart har hon som uppfödare stor
nytta av sin utbildning och hon har helt
enkelt varit ”tvungen” att utöka antalet
avelsston eftersom det är så himla kul
att använda den egna ultraljudsapparaten...
– Om jag blir erbjuden att låna eller
köpa ett sto som jag inte kan motstå,
då slår jag till. Senaste nyförvärvet är
Narciss som jag tävlade som unghäst

innan hon gick tillbaka till uppfödaren.
Narciss har bland annat lämnat en
Derbyvinnare och har ett fantastiskt
bra temperament. Om man har bra
ston är det lättare att våga prova nya
hingstar. Det är nog det allra roligaste
med uppfödningen, att planera kombinationer och sedan få se fölen födas och
utvecklas, avslutar Cecilia och tillägger
i samma andetag att hon gärna har kvar
fölen några år innan de säljs.

u

Strong
like nature
© St. Hippolyt - Foto: Slawik

TM

Optimala förhållanden
Ston och hingsten till det kommande fölet väljs med omsorg och det
samma bör gälla för fodret. Optimal och behovsanpassad fodring skapar
de bästa förutsättningarna för det kommande fölet.
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HORSE-TRAINER SUN

HORSE-TRAINER WALK

HORSE-TRAINER WATER

Vattenträningsmaskin av världsklass, ger upp till 40% effektivare
träning. Har samma funktioner som
Horse-Trainer Walk och kan även
användas utan vatten.

wiegaarden.dK . 154581

HORSE-TRAINER RELAX

HORSE-TRAINER SPA

DANMARK:
Norman Nielsen, tlf. +45 40 44 94 00
E-post: ht@horse-trainer.dk

SVERIGE:
Kristian Luomala, tlf. +46 704 943 767
E-post: kristian@htnordic.se

NORGE:
Morten Tidemansen, tlf. +47 932 85 872
E-post: morten@brizy.no
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www.horse-trainerproducts.com
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Framgång sitter i
detaljerna
Hur lyckas man med uppfödning? Allt Om Travsport besöker Tommy Norén
på Stuteri Broline som förklarar sina bästa recept. Det handlar inte bara om
bra hingstar och toppston - Att vara noggrann och ha bra personal med koll
på läget är minst lika viktigt.
TEXT OCH FOTO: ANNA NYBERG/FUXMEDIA
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D

et är klass på kontoret
hos Stuteri Broline i Västergötland, med möbler i
gustaviansk stil och väggarna
prydda av porträtt på alla hingstar som
verkat på anläggningen. Utanför fönstret
håller nestorn Pine Chip, 29 år, koll på
omgivningarna. Lika alert som alltid.
Det var med Pine Chip som Stuteri Bro-

line version 2.0 såg dagens ljus. Då hade
nya ägaren Sune Svedberg just tagit över
och nya pengar kom in i företaget.
Samtidigt kom Tommy Norén tillbaka
till sin gamla arbetsplats, i sällskap med
hustrun Gunilla. Sedan dess har de jobbat
sida vid sida på Stuteri Broline.
− Jag började här 1978, och var här till
1988. Därefter blev det 12 år på Stuteri

Hornline i Västervik, och så kom vi tillbaka år 2000, säger Tommy Norén, som
arbetat med hästar i hela sitt vuxna liv,
trots att det bara var tänkt som en parentes.
− Jag skulle bli polis, och tog ett jobb
som hästskötare i väntan på att jag skulle
bli 20 år så att jag kunde söka.
− Så kom jag in på polisskolan, men
Fortsättning på nästa sida
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Ettåringen Astrid Broline var inte så svår att namnge, temat är
Astrid Lindgren på amerikanskimporterade Pippiwhitestockings
föl. Pappa är Broad Bahn.

hade samtidigt en treåring som var
riktigt fin. 14 dagar före skolstarten
tackade jag nej till platsen på polisskolan, och hästen vann sju lopp som
treåring, men sedan blev
det tyvärr inte så mycket
mer.
− Det är klart att jag
funderat på hur mitt liv
skulle ha blivit om jag
hade valt annorlunda,
men jag ångrar mig inte.
Kanske är det ordningsmakten som
lyser igenom i noggrannheten. För på
Stuteri Broline lämnas inget åt slumpen.
− Andra kan säga att de har otur när de
får dödfödda fölungar. Då brukar jag
fundera på om den var dödfödd, eller
död när de hittade den. En gång på 40
år har det hänt mig att vi fått en dödfödd fölunge, och vi tappar sällan ett föl
senare heller.
Tommy Norén tystnar, och säger sedan att det kanske låter skrytsamt, men
att det är så det är.
På Stuteri Broline finns ett team som
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Tommy Norén har varit stuterichef
på
Stuteri Broline i över 30 år, uppdela
t på två
perioder.

arbetar med övervakning och fölning,
en fölvakare, en veterinär som arbetar
heltid på stuteriet under fölningsperioden och så Tommy själv.
− Vi är alltid minst
tre personer som
finns redo. Dessutom
övervakar vi med
kamera och chip på
stona. Resultatet blir
att vi aldrig missar en
fölning, och vi är nu
uppe i 350 fölningar i
rad som har gått bra.
− Vi kan naturligtvis inte garantera att
det alltid går bra, men det kommer inte
att skita sig som en följd av att vi inte
var där, säger Tommy Norén.
Noggrannheten gäller inte
bara fölningarna, utan lyser igenom i
hela verksamheten.
På stuteriet finns omkring 55 ston,
varav 15 tillhör stuteriet och övriga är
inackorderade. Fölstona går inte på lösdrift, utan ”hålls” på box och går i stora
hagar dagtid.

− Det beror delvis på att anläggningen ser ut som den gör, för lösdrift kan
vara bra i viss mån, och unghästarna
går på lösdrift, eller utegång som jag
hellre kallar det. Men det sliter också på
stona, och de riskerar att inte få den vila
de behöver.
− Sedan är det svårt att styra foderhanteringen. Några blir väldigt tjocka,
och ska man ransonera fodret drabbas
de som står lägst i rang.
Stona på stuteriet, både de egna och
de inackorderade betäcks i stor utsträckning med hingstarna som finns
på gården. Under säsongen 2019 finns
sex hingstar på plats, däribland senaste
kapet Explosive Matter, femma i den
amerikanska championatstatistiken för
två- och treåringar.
Twister Bi är också ny för säsongen, medan de övriga har varit med
sedan tidigare. Det handlar om Canepa
Hanover, Classic Photo, Ken Warkentin
och Quite Easy.
− De flesta hingstarna har amerikanskt blod, utom Twister Bi som är
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Canepa Hanover (e Muscle Hill u Cressida Hanover) kom till Stuteri Broline från USA år 2017.

efter Varenne och har italienskt blod.
En del av våra hingstar är mycket väl
beprövade, som Pine Chip och Lindy
Lane som vi startade den nya eran med,
och Explosive Matter.
Broline är också delägare i samtliga
hingstar som står på stuteriet med undantag för Twister Bi, och så har det i
stort sett varit sedan Sune Svedberg tog
över.
En fördel med att vara delägare i
hingstarna är att de finns till stuteriets
förfogande, förklarar Tommy.
− Genom att vara delägare visar vi
också att vi tror på hingsten, och första
året med en ny hingst betäcker vi alltid
några av våra egna ston med honom.
Stuteriets egna ston betäcks uteslutande
med någon av de hingstar som finns på
anläggningen, och eftersom efterfrågan
är stor om inackorderingsplatser, så är
huvudregeln att gårdens egna hingstar
betjänar även inackorderingarna.
− Men vi köper in en del ston från

USA, och ser då gärna att de är dräktiga
med en annan hingst. I fjol fick vi ett föl
efter Muscle Hill, och så har vi en ettåring efter Trixton, säger Tommy.
Stona som ägs av Stuteri
Broline har förstås inte
hamnat där av någon
slump. De har egna meriter med sig i kappsäcken,
och Tommy Norén betonar hur viktigt det är att
både mamman och pappan till fölen har egna
meriter.
− Alla ston efter en bra hingst är inte
toppston. Ett sto som själv inte startat
och har lämnat dåliga avkommor är
väldigt långt ifrån ett sto som har egna
meriter OCH fina avkommor. Därför
vill jag alltid veta mer om stoet, och
vilken stam hon har.
I den dagliga skötseln av stona
spelar Tommys hustru Gunilla en huvudroll. Hon håller koll på hälsostatusen

hos både ston och föl.
− Gunilla är mycket bättre på att läsa
av hästarna än jag är. Jag kan se att en
häst är sjuk, men hon kan se tre dagar
i förväg att en häst
är på väg att bli sjuk.
Tack vare henne får
jag väldigt bra kunskap om hästarnas
status, och hon är
också en viktig länk
mellan personalen
och veterinären, säger
Tommy tacksamt.
I fjol var det flesta uppfödarna sena
med betäckningarna eftersom våren var
så kall. Många fölningar blir därför rätt
sena, så även på Stuteri Broline.
Tommy Norén ser ingen anledning att
få föl för tidigt.
− Sett till individen är det ingen fördel att födas i februari, när de ändå inte
kan gå ut. De som är födda senare kommer snart ikapp de tidiga, och är
det några föl som rosslar på sommarbeFortsättning på nästa sida
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Tommy Norén har varit stuterichef på
Stuteri Broline i över 30 år, uppdelat
på två perioder.

Fakta:
I stora frysbehållare förvaras strån från hingstar.

tet så är det de tidiga fölen, säger han.
Finns det då inget område där stuteriet
inte är lika noga? Jo, när vi börjar prata
om hur fölen namnges, så kommer det
äntligen fram. Genom åren har Broline
gått igenom alfabetet två gånger, och
årets föl ska heta något på B.
− Varje sto har ett eget tema, som
länder, huvudstäder, eller tennisspelare.
Det stoets föl får heta Becker eller Borg
i år. Vårt bästa sto Candelias föl har
namn med boktema, som Poet och Rhyme Broline, så det får bli Bestseller i år,
men i övrigt är det skitsvårt att hitta på
namn, särskilt som vi helst ska undvika
gamla namn.
Tommy Norén erkänner att det där
med namnen skulle de nog kunna jobba
lite mer med.
Egna ston och inackorderade
ston i all ära, men det är hingstarna
som är den viktigaste inkomstkällan på
Stuteri Broline. I fjol kom 255 ston för
att betäckas på stuteriet, och dessutom
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skickades sperma både nationellt och
internationellt.
Tack vare en transportör finns det nu
ett snabbt och säkert sätt att leverera
färsk sperma, efter de senaste årens
osäkra transporter med Post Nord.
− Färsk sperma är att föredra, eftersom det är en billigare hantering och
dräktighetsprocenten är högre. Fryst är
mer arbetskrävande, men med en duktig
veterinär kan du få bra dräktighet även
med fryst, och vill du ha en amerikansk
hingst uppstallad i USA är fryst sperma
enda möjligheten, säger Tommy Norén.
Så gör vi en rundvandring på
anläggningen där första stoppet blir
seminstallet. Där står de stora kärlen
som rymmer fryst sperma, allt noga
uppmärkt naturligtvis. Av praktiska skäl
ligger hingststallet nära intill seminstallet, medan ston och unghästar har sina
stall lite längre bort.
I den största hagen går pensionerade avelsmatadoren Pine Chip,

Stuteri Broline
Grundades 1974 av industriledaren Bruno Janstorp. I den
första kullen fanns Active Bowler,
svensk rekordhållare och segrare
i Svensk uppfödningslöpning,
Travkriteriet och tvåa i Svenskt
Travderby. Senare blev också
Active Bowler avelshingst.
År 2000 ombildades Broline och
ny ägare blev Sune Svedberg,
grundare och huvudägare av
Svedbergs Badrumsproduktion.
Pine Chip köptes 2001 av Broline
med flera och han har numera
sitt hem på Broline.
Även Juliano Star, pappa till
bland annat Commander Crowe,
stod på Broline i början av
2000-talet.
Hingstar i dag:
Explosive Matter, Twister Bi,
Canepa Hanover, Classic Photo,
Ken Warkentin och Quite Easy.
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Tommys fem bästa tips!
1.Välj ston med omsorg
– Mammans egna prestationer
är viktiga, inte bara hennes stam.
2.Noggrannhet
– Se till vad som är bäst för stona. Är det lösdrift eller mår
de bättre på box?
3.Tidpunkten
– Det finns mera nackdelar än
fördelar med att fölen föds för
tidigt på året
Totalt föds ett 40-tal föl varje år på Stuteri Broline, och fjolårsfölen har utegång i
stora hagar.

29-åringen som fortfarande bär sig åt
som en unghingst.
− Gå inte för nära, han kan bitas,
varnar Tommy. Han hinner knappt säga
det förrän Pine Chip hugger tag i hans
handske och skakar lite.
Tommy skrattar och konstaterar att
Pine Chip fortfarande är kungen på

anläggningen.
− Och han är väl medveten om det.
När en alldeles ny hingst kommer så
blir de andra hingstarna rätt stirriga.
Pine Chip lyfter bara på huvudet och
tittar överlägset på honom och fortsätter sedan med sitt.

4.Övervakning
– Med kameror och en fölvakare
på plats missar du inga fölningar
5.Skilj på avel och tävling
– Med bara avelsston och
unghästar minskar smittrisken
betydligt

u

NATURLIGA

HÄSTKRAFTER
VÄ X T- OCH ÖR TB A SER A D
PRODUK TSERIE
www.schaette.se
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AV BEATA HANSSON

Att göra en insats för att stoet ska bli dräktigt och underlätta för
personalen på betäckningsstation behöver inte vara svårt eller
tidskrävande. Allt Om Travsport har samlat några av de viktigaste
tipsen för att alla ska få en så bra start på säsongen som möjligt.
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2.
1.
Välj hingst!
Att välja hingst är oftast en rolig uppgift. Många värden måste stämma med stoet eller kompletteras. Storlek, mentalt och
blodsmässigt. Det är det allra viktigaste. Att läsa på om hingsten lite mer kan ibland ge fler infallsvinklar, speciellt bar att
veta är ju om hingsten är lätthanterliga och okomplicerad men
även om spermakvaliteten är bra.
Spermans kvalitet skiljer sig mellan individer och transportering påverkar sperma i olika grad. Det kan betyda att vissa
hingstar kan ha bra dräktighetsresultat vid inseminering med
färsk sperma på stationen där hingsten står uppstallad, men
betydligt sämre resultat om sperman måste transporteras. Vill
du som stoägare använda just en sådan hingst är det ofta bäst
att ta stoet till hingsten. Ta reda på hur de hingstar du funderar
på att använda fungerar, både när det gäller ditt första val och
andra, om det är så att ditt sto inte tar sig på en gång.
Prata med din betäckningsstation om de hingstval du vill göra.
I och med transport av sperma, färsk, transporterad eller fryst,
är det möjligt att ha tillgång till det mesta men kanske inte att
stationer hanterar exempelvis fryst. Om stoet inte tar sig första
gången, kanske heller inte andra så kan det bli bråttom och att
byta betäckningsstation mitt i säsongen är aldrig bra.

Rengör gärna
hästtransporten

Rengör gärna hästtranspoten, speciellt om den är lånad.
Att desinficerar hästtransporter hjälper det till att minska
risken att få virus eller annan smitta från en föregående
kund. Kvarka är en sådan sjukdom som skulle kunna
smittas via transporten.
Kvarkabakterien förekommer i nässekret, svalg och
bölder hos smittade hästar. Gemensamma vattenhoar i
hagar kan ofta vara ordentligt kontaminerade. Smitta kan
även ske via travselar, träns och människor om bakterier
finns på kläder eller otvättade händer.
Bakterien utsöndras via nosen från den insjuknande
hästen 24-48 timmar efter första febertoppen.
Ett bra medel är desinfektion Virkon S som är ett nedbrytbart desinfektionsmedel som verkar effektivt mot
virus, mykoplasma, bakterier, svampar och sporer. Finns
att köpa på Granngården.

Fortsättning på nästa sida u
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Gott hull
Tidigt på året, redan i februari och mars, kan ditt sto börja
visa brunst. Dessa brunster leder inte alltid till ägglossning.
De bästa brunsterna för betäckning brukar vara är under
perioden april till juli. Det är lämpligt att försöka få sitt sto
till betäckning under den perioden, gärna redan i april om
stoet tidigare haft problem att bli dräktig.

För att stoet ska få bästa möjliga chans att bli dräktigt
gäller det att hon mår bra och har gott hull. Bra kvalitet på foder, solljus och grönbete är gynnsamt för att få
igång brunsterna på våren!

– Det är bra om stoet fällt vinterpälsen och haft åtminstone
en ordentlig brunst på våren innan hon kommer till seminstationen. Den första brunsten på året är inte alltid den
bästa, säger Michael Demmer, Västerbo Stuter.
Här med Västerbo Daylight.

3.

Lapeca Trav

presenterar sina 1åringar 2019

Diamond River är dräktig med Muscle Hill.

Fantasy River är dräktig med Propulsion.

KARAT RIVER
hingst e. Muscle Hill – Diamond River
KARISMA RIVER
sto e. Southwind Frank – Dreamgirl River
KASHMIR RIVER
sto e. Django Riff – Divine River
KATE RIVER
sto e. Trixton – Quantum Joyride
KENTUCKY RIVER
hingst e. Father Patrick – Flicka River SÅLD
KENZO RIVER
hingst e. Going Kronos – Ready Steady Go
KINGSTON RIVER
hingst e. Trixton – Crown Kronos
KIPLING RIVER
hingst e. Bold Eagle – Cinderella River
KLONDYKE RIVER
hingst e. Ready Cash – First Out
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4 miljonärer och
16 storloppsfinaler
på 28 uppfödningar
i startbar ålder,
hittills…
Peter Carlsson

070527 89 13 • www.lapeca.se

It´s
simple
4.

Verka stoet

Ditt sto släppas kanske in i en ny flock på betäckningsstationen, så av med skorna och verka henne
samtidigt. Man undviker onöda skador, underlättar
för stuteripersonalen och minimerar stoet för stress.
Kontrollera villkor och avtal med betäckningsstationen noga innan du lämnar över ansvaret för ditt sto.
Även vad som gäller i dina försäkringsvillkor.
Berätta om ditt sto om hon har svårigheter med vissa
situationer som kan uppstå på en station, t ex stå i
undersökningsspilta, bindas fast, dricka ur vattenkopp
eller liknande. Lämna även med information om
hennes foderstat eller om hon är låg- eller hög i rang
om hon ska gå med andra ston.

VIMITAL Energy med högvärdiga, exklusiva oljor som
ger 37 MJ/kg energi och varken påverkar grovtarmens
jäsningprocesser eller hästens stressnivå.
VIMITAL Elektrolyt ersätter den obalans av elektrolyter
som uppkommer efter varje träningspass - året runt!
För Jerry Riordan är stödet av hästens återhämtning en
enkel och självklar del av hans framgångskoncept.

Filmen där Jerry förklarar träning och
återhämtning finns på trikem.se och
vår YouTube kanal.

www.trikem.se
Fortsättning på sidan 84

Svensk produktion i harmoni med naturen
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6.

5.

Träna fölet att
gå i grimma

Kommer du med sto och föl? Så underlättar det alltid
om fölungen är hanterbar och något tam, kanske till
och med van att gå i grimma. Några tips är att ge fölet
en första kontakt med människan redan första levnadsdagen. Redan ett par dagar efter födseln kan fölet
få grimma på sig. Så tidigt kan man även börja lära
det att lyfta hovarna. Att träna fölet att gå i grimma är
inte alltid så lätt. Det är inte helt vanligt att fölet både
bromsar eller gasar i väg i full fart. Använd ett långt
grimskaft i mjukt material. Stoet får agera draghjälp,
dessutom bör man ha en medhjälpare som kan hjälpa
till bakom fölet. Ge eftergift när fölet följer dig (och
stoet). Gå inte framför fölet och dra.
Använd små rösthjälper så den lär sig att gå framåt
för rösten. Efterhand kan man låta mamman gå fram
något medan man väntar med fölet. Sedan ger man det
eftergift och låter det gå framåt, mot fölets mamma.
Berätta gärna för stuteripersonalen hur fölningen gick
och om efterbörden släppte i tid. Om det har varit
komplikationer kan det påverka betäckningsresultatet.
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Hästen ska ha ett pass för att säkerställa hästens
identitet, till exempel vid handel med hästar. Passet ska säkerställa att läkemedel inte hamnar i våra
livsmedel, samt vara ett hjälpmedel för att begränsa
spridningen av smittsamma sjukdomar.
Hästhållaren ska alltid, utan dröjsmål, kunna visa upp
hästpasset tillsammans med hästen oavsett om hästen
rids, tävlas, transporteras, står uppstallad eller går på
bete. Hästhållaren är den som för tillfället har ansvaret för hästen. Flera personer kan vara hästhållare
för samma häst vid olika tillfällen. Om hästpasset är
tillgängligt har veterinären möjlighet att behandla med
fler läkemedel än vad som är tillåtet annars.
Stuteri ansvarig är hästhållaren för ditt sto så länge
hon är där. Så glöm inte passet.
En grimma med stoets namn är en enkel hjälp för stuteripersonalen. En namnbricka med en klen nyckelring
brukar inte hålla. Men att skriva med en spritpenna
på en gammal tyggrimman eller köpa en riktig namnbricka för kreatur brukar fungera utmärkt.
Kanske även någonting enkelt som skyddar mot
flugorna.

u u u EN STJÄRNA NU I AVEL u u u
e. Echo u. Operah Bob

Pris: 18.000 kr

INGEN BOKNINGSAVGIFT

Debuthingst

2019

Sauveur

4.963.965 kr
Starter 38 18-7-3
Rekord: 12,0L, 11,0Am

Sauveur debuterade som fyraåring med att vinna åtta av tolv starter och tjänade över
700 000 kr första året. Han segrade i ett uttagningslopp till Svenskt Travderby och
som femåring tog han en fjärdeplats i Jubileumspokalen (GrI). Han vann Harper
Hanover 3180 meter på supersnabba 1,12.0 och segrade i Jarlsbergs International -16
då han mötte de allra bästa. Han segrade även i Frankrike, på Vincennes tuffa bana på
segertiden 1,12.3. Sauveur tjänade totalt 4 963 965 kr och ett rekord på 1.11,0 auto över
medeldistans vid seger som fyraåring. Han har tjänat ca 130 0000 kr per start.
Echo *1.11,8ak/1 389 584 EUR e. Qlorest du Vivier segrade bland annat i Criterium
Continental (GrI) och Grand Criterium de Vitesse de la Cote d’Azur (GrI), samt slutade tvåa i Prix d’Amerique (GrI). Han har lämnat stona Udayama m1.11,7/€628 480, My
Love Lady 1.10,5/€595 410, samt hingstarna Mage de la Merite 1.12,5/€491 740, Speedy
Blue 1.13,1/€471 890 och Loulou Jet 1.13,1/€460 050.
Av hans svenskregistrerade avkommor är de vinstrikaste hingstarna Hövding Lavec
1.10,9a/4 799 265:- (avelshingst), Arras 1.11,0a/3 681 507:- (avelshingst), Archipelago
1.12,2a/1 725 934:-, Västerbo Eclair 1.12,8a/1 702 150:- och Sauveur (avelshingst) de
bästa.
I modern Operah Bob (e.Easy Lover) blodslinjer kan många fina avelsston ses. Både
superstoet Flicka Frost, som lämnade Christopher T. (vinnare av Hambletonian Stakes
- 74) samt tidernas häst Timothy T. Timothy T största segrar är bland annat
Hambletonian Stakes och Elitloppet som han vann inte bara en gång utan två (74-75).
Vi hittar även Elitstoet Miss Bertha Dillon som gav både värdsrekordhållare
och avelshingstar. Hon köptes av Hanover Shoe Farms och anses vara
Skalle &
det grundande stoet för Hanover Shoe Farms avelsverksamhet idag.
Styrka

Välkommen:
Cecilia Kåberg 070-266 29 01 • kabergcecilia@gmail.com
Christer Hammarström 070-830 92 31 • jechammab@gmail.com

AVELSSPECIAL
det kan sedan aktiveras efter flera månader och spridas
till fostret där skador uppstår i fostrets organ. Oftast dör
fölet och stoet kastar, men i vissa fall kan fölet födas levande men svagt och kan dö efter några dagar. Stoet är
ofta fullt friskt utan några andra symtom.
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Vaccin
Är ditt sto vaccinerat? Det tre viktigaste
vaccinationer känner du säkert till.
Men tål att upprepas.

7.

Stelkramp:
Stelkramp orsakas av en bakterie vid namn Clostridium tetani som finns i miljön och i tarmfloran hos
människor och djur. Bakterien följer med smuts in i
sår där den producerar ett toxin (gift) som påverkar
nervsystemet.
Hästinfluensa:
En mycket smittsam luftvägssjukdom som orsakas
av virus. Smittan sprids ofta snabbt i stallet eftersom
viruset kan färdas över 40 meter i en salivdroppe i
luften, efter att en smittad häst hostar. Detta innebär
också att hästar i intilliggande hagar kan smittas, eller
att en smittbärande häst som rids förbi hagarna kan
vara en potentiell smitthärd. Dessutom kan smittan
spridas via kontakt med utrustning, en skötares händer/kläder/skor osv.
Abortvirus:
Smittan är luftburen och sprids via nysningar/hostningar av luftvägsdrabbade hästar till andra hästars
luftvägar. Aborterade foster och fostervätskor/hinnor
är också smittsamma. Viruset kan finnas kvar i kroppen vilande och aktiveras vid senare tillfällen t ex vid
stress. Ett dräktig sto kan smittas tidigt i dräktigheten
och viruset finns sedan kvar i kroppen i vilande form,

8. Avmaska
På en seminstation är det stor omsättning på hästar och
smittrycket kan bli mycket högt. Den mask som är allra
värst är stor blodmask som kan ge obotliga skador på
hästen som inte visar sig förrän flera år efter smittan
plockades upp. Särskilt föl är känsliga för hög smitta av
både stor och liten blodmask. Kommer det in stor blodmask på ens marker behövs rejäl sanering och det kan
vara ett stort problem där alla hagar redan är upptagna.
Spolmask finns alltid där det finns föl och går inte att
förebygga, men var medveten om att ditt föl kan ha
större mängd spolmask efter att ha varit med sin mamma på seminstation och avmaska med Axilur vid 8 och
16 veckors ålder. Källa: Vidilab.

u
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EQUISAFE
a-staketet

a-staketet rekomenderas av Agria, uppfyller djurskyddslagens krav. Det är mimimalt underhåll, tryggt och snyggt!
Rekomenderas av:

Equi Safe
Kåphult 410
310 20 Knäred
0430-530 70
www.equisafe.se info@equisafe.se

Make it Happen
Norrby Säteri presenterar...

A-premierad
för mycket god
förärvning
Pris 2019
Bokningsavgift: 3.000 kr
Levande fölavgift: 20.000 kr
(exkl. moms och veterinärkostnader)
Transportsperma till godkända stationer.

e. Conway Hall – Meadowbranch Magic e. Valley Victory
1.10,0 - 7.622.536 kr

Succé med första kullen - Make It Happen första kull var en stor succé med bland annat Poochai 5 262 031 1.11,2
(Vinnare av Svenskt Travderby och Kungapokalen), Final Oak 1 639 681 SEK 1.11,0, Alvena Take It 1 487 075 SEK 1.10,5.
Tvåa i 4-åringsstatistiken - Make It Happen blev tvåa på ASVT´s 4-åringsstatistik -15 med sin andra kull. Zenit Brick 4 861 896 SEK
1.11,0, med totalt 15 rikstotosegrar hittills. King Sir Kir 2 826 322 SEK 1.11,2, Staro Italy 1 366 058 SEK 1.12,5, Staro Ivy League
1 331 581 SEK 1.12,5 samt Make It Quick 1 034 175 SEK 1.12,4 är fem miljonärer.
Kullens dominant - Gareth Boko 3 611 101 SEK 1.10,1 var kullens dominant som 2-åring med segrar i Breeders Crown, försök
och final i Svensk Uppfödningslöpning. På åtta starter sprang han in 2 017 500 SEK (vilket är rekord för 2-åringar).
Miljonären Mr Golden Quick 1 281 062 SEK 1.11,4 har segrat i två V75-finaler.
Framgångarna fortsätter
5-årige Staro Leonardo hos Joakim Lövgren har skördat stora framgångar under vintern och har vunnit tre av fyra senaste starterna,
varav två V75-lopp. 3-åringarna hade ett fantastiskt 2018 där inte mindre än 13 st sprang in över 100 000 SEK.
Ett möderne som levererar - Modern Meadowbranch Magic har varit enastående i aveln och lämnat helbrodern till Make It Happen,
Wishing Stone $2 361 099, Magic Carpet Ride 2 753 125 SEK, Man of Action $210 488 och Jersey Gal $211 268.

ZENIT BRICK - Världsstjärnan med
närmare 5 milj - 1.11,0 (74 22-13-6)

Make it Happen
- när du eftersöker
topphästar!

Johanna Bredberg Tel. 0707- 32 50 67
Anders Bredberg, Stuteriägare Tel. 0705-26 11 48
Tystberga. Stallet Tel. 0155-26 11 47

POCCHAI - Vinnare av Svenskt Travderby
och Kungapokalen.
E-post: kontoret@norrbysateri.se
SENASTE NYTT och VIDEO:
www.norrbysateri.se
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Trygga ditt val...
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Det finns mycket du kan göra som stoägare för att öka chansen att ditt sto
ska bli dräktigt med fryst sperma. Allt Om Travsport mötte flera av Sveriges
uppfödare som gav sina råd om hur du som stoägare bra förbereder dig.

A

tt det är svårare att få dräktigt med fryst sperma än med
färsk, det är ingen nyhet.
Ändå finns det ibland skäl att
använda fryst.
− Ser vi det i längre perspektiv har den
svenska aveln gått framåt tack vare att

AV: ANNA NYBERG/ FUXMEDIA
vi kan använda sperma från hingstar
som inte finns i Sverige, säger Margareta
Peterson på Brodda Stuteri, som har 40
år i branschen.
− Det är inget fel på fryssperma, men
man ska vara medveten om att den kräver optimala förutsättningar. Och när

det lyckas kan det ge riktigt bra individer som kan säljas till goda priser, säger
hon.
Här följer fler tips från Margareta och
många andra uppfödare om hur du bäst
lyckas med fryst sperma.
Fortsättning på nästa sida
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1. Stoägare ska fundera på om stoet är lämpligt för fryssperma. Har stoet haft
svåra förlossningar, är gammal, eller är ett tävlingssto som ska betäckas, är det
inte säkert att det fungerar.
2. Alla hingstar fungerar inte på fryssperma, och det är en chansning att
betäcka med en ny hingst på fryst. Avvakta hellre en säsong för att se
hur hingsten fungerar.
3. Är produkten tillräckligt intressant i förhållande till vad den kostar? Det är
dyrt och mycket arbete med kontroller var sjätte timme för att följa ägglossningen.

Alla hingstar
fungerar inte
på fryst
Margareta Peterson
Brodda stuteri
Skurup

1. Betäck inte ett maidensto med fryssperma, eftersom det är lättare att få ett
sto dräktigt som tidigare varit dräktigt, med det hormonpåslag som dräktighet
och fölning ger.
2. Välj en hingst med hög dräktighetsprocent. Jag råder inte att betäcka
med en ny fryshingst även om den fungerat bra på färsk sperma.

3. Se till att stoet inte har haft några komplikationer i
livmodern, som kan försvåra möjligheten att få dräktigt.

Betäck ej
maidenston

Gunilla Wilhelmsson
Uppfödare med inackorderingsston
Nossebro

1. Ha stoet i fin ordning inför säsongen, så att hon är i gott hull,
välmående, fertil och inte har några skador

Använd
fertil hingst

2. Använd en fertil hingst. Det kan skilja mycket mellan fryshingstarna,
så fråga på stationen, för de kan berätta.

3. Var medveten om att det kostar lite mer, så att inte avgiften
kommer som en överraskning.
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Stuteriförman
Alebäck, Lidköping
Hingststation och stuteri med
över 60 fölston

Johan Björnsson

AVELSSPECIAL

Carina Satrell Dahling
Skråmsta Stuteri med ett 50-tal ston
och fyra avelshingstar på anläggningen
1. Man ska ha ett sto i toppskick, eftersom det är en svårare
teknik och du har ett begränsat antal doser. Se till att du
har tre fulla doser att arbeta med.
2. Använd doserna när stoet är så fertilt som möjligt. Brunsten ska vara bra och slemhinnan ska vara blank och fin.
3. Ha en plan B. Om de tre försöken inte lyckas, ska du
redan ha funderat ut vilken färsk och fertil hingst du vill
använda, och inte tvingas bestämma något i sista stund.

Ha en plan
B

Fortsättning på nästa sida
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Noras Bean är en av Sveriges mest framgångsrika travhästar genom tiderna. Under sin långa karriär hann han
bland annat med att som 4-åring slå Varennes världsrekord
när han vann Gran Premio Continentale på 1.12,4a/2.060
meter och som 9-åring vinna Prix de France före motståndare som Ready Cash, Timoko och Up And Quick.
Rekordet *1.11,1am satte han i karriärens sista start som
10-åring. Detta visar en hållbarhet och inställning utöver
det vanliga.

NORAS BEAN

Född 2005 e. Super Arnie – Easy Bean e. Songcan
*1.11,1am - 12.035.653 kr - 77st: 22-18-11

• Segrat i storlopp i sex länder • Segerprocent: 29%
• Vunnit från alla positioner • Platsprocent 67%
• Aldrig blivit diskvalificerad • Högt förväntat avelsvärde
Pris:1000:- vid bokning
12 000:- vid levande föl
Moms och veterinäravgifter tillkommer.
Transportsperma endast inom Sverige.

Noras Beans första kull, född år 2015, har debuterat på
tävlingsovalen under 2018. Två av totalt tre avkommor har
startat och båda har tjänat in över 100.000 kr. Det lovar gott
inför framtiden!

”

Ulf Stenströmer: ”Noras Bean uppvisar en unik kombination
av tidig talang och tävlande på absolut toppnivå under många
säsonger. Hans främsta egenskap som tävlingshäst var att han
var jäkligt bra på allt, han var oerhört allround, men även hans
effektiva aktion och kompromisslösa inställning måste nämnas.”

”

Thomas Gustafsson • 076 - 363 98 41 • tho.gus@telia.com
Annette Johansson - 073 - 334 85 77 • hello@bellingatrav.se
Hingststation: Bellinga Hästcenter, 54 km från Malmö
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1. Det är svårare att få dräktigt, så det måste man vara
förberedd på som stoägare.

2. Det är dyrare i hanteringen, eftersom veterinären måste vara
på pass och finnas till hand just vid ägglossningen, det behöver man
också ta med i beräkningen.
3. Alla som hanterar fryssperma måste vara varsamma i
hanteringen, för om den har varit upptinad är den obrukbar.

Cathrine Hultberg

Var
förberedd

Översta gård
Hallsberg
På gården finns ett 40-tal fölston
samt hingststation

Välkommen till Lie Semin,
Sveriges nordligaste seminstation, belägen i Boden
Stationen där ditt sto står i centrum.

Vi anpassar hennes vistelse här efter era/hennes
önskemål! Ston som nyttjar stationens hingstar
erhåller 50% rabatt på stationsavgiften.
Alla raser är välkomna, vi tar emot sperma från
hela Europa.
Veterinär Jantien Van Haaften från Hästkliniken i Norr
finns tillgänglig dygnet runt. AI, TAI, FAI.

Going Kronos • Beer Summit • Blixtsnabb
För bokning och info; Monica Lierud 070-640 45 80
(+46 706 404 580) monica@lierud.se
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Mer energi.
Mindre mjölksyra.
Betfor påverkar hästens prestationsförmåga på flera sätt.
I en vetenskaplig studie, gjord vid SLU i Uppsala, konstateras att
hästar som får en del av sin havregiva utbytt mot Betfor, har mer
energi och mindre mjölksyra i musklerna efter ett arbetsprov,
jämfört med hästar som inte får Betfor.
Betfor ger alltså viktiga fördelar, inte minst när det kommer
till upploppet. Så varför inte dra nytta av det?

BACK TO BASIC
Nordic Sugar AB, 205 04 Malmö. Tel 040-53 70 00.
Följ oss gärna på: www.facebook.com/betfor
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Avmaska - Nu?

Nu är det vår, fölen föds och parasiterna vaknar till liv. Den torra sommaren
och långa hösten har ökat parasittrycket och fölen kommer behöva ha de
bästa förutsättningarna för att växa och bli bra tävlingshästar. Men hur gör
man? Magdalena Haupt, Vidilab ger här de bästa tipsen!

V

ädret har verkligen inte varit
som vanligt den senaste tiden
och det syns faktiskt även
på parasiterna som är fler
än normalt för årstiden. Så nu när fölen
börjar titta ut så är det extra viktigt att ta
sig en funderare på hur man har det med
mask på sina marker. Avmaskning är en
del i en fungerande parasitstrategi, men
för att den ska göra nytta behöver vi veta
vilka hästar som behöver avmaskas, när
de behöver avmaskas, antal gånger och
såklart vilket medel som är lämpligt. Att
avmaska i blindo ger en falsk säkerhet
och kan både skynda på resistensen och
faktiskt inte skydda markerna som tänkt.
Den torra sommaren gjorde att äggen
och de färdigutvecklade larverna höll
sig kvar i bajshögarna utan att utvecklas
vidare eller smitta. Så snart regnet kom
i augusti så sköljdes allt ut och utvecklades oerhört snabbt och många hästar fick
i sig stora mängder larver vilket alltså
syns nu på vårens prover. Den långa
hösten gjorde dessutom att hästarna gick
på gräs länge och fick i sig smitta under
en längre period. Vintern kom av sig och
det blev vår redan i februari vilket väckte
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TEXT: MAGDALENA HAUPT/VIDILAB
maskarna till liv. En stor fördel är dock
perioderna av rejäl kyla för det smittan
klarar sämst är just att tina upp och frysa
flera gånger.
Så nu står vi med hästar som i många
fall bär på en stor parasitansamling
som bara väntar på att få komma ut i
gröngräset och sen kunna ta sig in i de
små fölen som inte hunnit utveckla något skydd än. Sen såklart alla de hästar
som har en hög immunitet och inte til�låter maskarna att ta plats eller sprida
sig, i normalläget är det 80 procent av
hästarna som tillhör den kategorin. Det
är alltså extra viktigt att ta reda på vilka
av hästarna som sprider smitta och då
avmaska dem, kanske behövs det under
hela grässäsongen med valt medels intervall.
De som har mockat sina hagar har
en stor fördel eftersom parasiterna dels
mockas bort och den lilla mängd som
kan ha stannat kvar och utvecklats inte
har något skydd i bajshögarna utan är
utsatta för väder och vind.
Stona som ska föla är det lämpligt att
göra träckprov på så det är klart nå-

gon vecka innan beräknad fölning. Om
avmaskning behövs görs den inom 24
timmar efter fölningen så kommer man
också åt eventuell fölmask som kan ligga
lagrad i juvret. Om stoet inte behöver
avmaskas så görs inte någon avmaskning
för enbart fölmasken, utan OM fölet
sedan skulle visa sig blivit smittad och
påverkad så avmaskas fölet med Axilur.
Fölmasken är ovanlig idag och inget vi
avmaskar rutinmässigt mot.
Föl har även spolmask som den behöver hantera. Smittan plockas upp i miljön
och vid senast 18 månaders ålder har
nästan alla utvecklat immunitet mot den.

AVELSSPECIAL

Vuxna hästar har alltså väldigt sällan
spolmask, utan det är en ”barnsjukdom”.
Spolmasken vandrar bland annat genom
levern och lungorna och kan bli mycket
stor. Så även om fölet i många fall kan
hantera smittan själv så är konsekvenserna ödesdigra för de som inte gör
det, det kan både bli lunginflammation
och förstoppning med buköppning
som följd. Fölen avmaskas utan prov
vid 8–10 och 16–18 veckors ålder med
Axilur. Vid 6–8 månader är det dags för
träckprov för att se om fölet fortfarande
behöver hjälp med spolmasken och om
den även har blodmask. Skulle fölet
behöva avmaskas mot båda så behövs
två helt olika medel eftersom de aktuella
maskarna utvecklat resistens mot varsitt
medel.
Den absolut farligaste parasiten är
stor blodmask och här spelar det ingen
roll om hästen utvecklar immunitet för
smittan den väl fått i sig är farligast de

tre första veckorna och kan orsaka skador som påverkar hästen resten av livet.
Vad gäller stor blodmask är det alltså
nolltolerans på markerna där fölen ska
gå. Se till att de hästar som gick på betet
året innan testats för stor blodmask för
att vara säker på att markerna är fria.
Det tar minst 6 månader innan masken
syns på träckprov och det krävs en odling, det vill säga att äggen kläcks till
larver, för att det ska gå att avgöra om
den finns eller inte. Eftersom det i första
hand görs för att se att hagen är ren
kan det provet göras som samlingsprov
på upp till fem individer, se bara till att
grupperingarna görs så att smittan går
att härleda till rätt marker.
För våra andra hästar kan det vara
läge med tidigare träckprov än vanligt
om hästarna går på omockade gräsmarker under våren. Avmaskningen är
för att skydda marken och smittan blir
stor under våren om hästarna har börjat sprida smitta. Allra
helst mocka såklart.
Undvik att sladda hagen
nu på våren eftersom
fukten gör att smittan
överlever och istället
för att skydda marken
så sprider man smittan.
Det kan vara tungt att
mocka efter vintern om
det inte hållits efter så
det kan vara väl värt att

hyra eller köpa in en mockmaskin, de
finns i olika modeller och prisklasser.
Till den med entreprenörsanda kan jag
tipsa om att köpa in en och hyra ut, det
är högsäsong på gång!

Hur det blir med smittsäsongen 2019
är svårt att säga. Vädret i sommar spelar in såklart. Men vad som alltid är
aktuellt är FÖREBYGG. Alltså – mocka
hagarna, renaste hagarna till fölen, gör
träckprov och avmaska strategiskt och
se till att ha en veterinär som är intresserad av parasiter eftersom det ökar
chansen för att hen håller sig uppdaterad inom ämnet. Får ni in nya hästar så
ta karantänen på allvar även vad gäller
parasiter. Låt dem gå i mindre hagar
som mockas dagligen så att prov och
avmaskning kan göras innan de får gå
ut med andra.
Hoppas alla har ordning på hagarna
och kan njuta av att se hästarna beta det
gröna gräset med gott samvete!
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Västerbo Stuteri 2019

Mister J.P

e. Taurus Dream - Baghdad Dream e. Yankee Glide
Mister J.P är en talang utöver det vanliga . Han debuterade med sex raka segrar som två-åring. Bland annat;
Svensk Uppfödningslöpning (Gr1) och Breeders Course på svenskt rekord.
Han utsågs till Årets två-åring och var vinstrikast i kullen. Som fyraåring tog han tre segrar på fyra starter med
uttagningsloppet till Svenskt Travkriterium (Gr1) och slutade trea i finalen.
Pappan Taurus Dream var mycket framgångsrik i USA och vann bland annat sina försöki Hambletonian Stakes
och kom två i Stanley Dancer. Han har varit mycket framgångsrik i aveln i Nordamerika och har lämnat två
fantastika ston som bägge utsågs till Årets Tvååring.
Mamman Baghdad har även lämnat Mister Niky som börjat framgångsrikt med 7 segrar på 13 starter.
Pris: 2000 kr + 20 000 kr.
Moms och veterinärkostnader tillkommer.

Årets 2-åring 2014
www.vasterbo.se •

www.vasterbo.se

• www.vasterbo.se •

www.vasterbo.se • www.vasterbo.se •

Michael Demmers
Bostad
Kontor, Kerstin Bergqvist
Susanne Demmers
E-post

070 - 545 44 62
0224 - 930 09
0224 - 93054
070 - 545 44 75
info@vasterbo.com

www.vasterbo.se •

www.vasterbo.se

Västerbo Stuteri 2019

Helpisontheway
e. Chapter Seven - Porcue e. Plesac

Helpisontheway är synnerligen lättkorsat mot det mesta amerikanska blodet som finns i Sverige!
Helpisontheway rekord är; 3,1:51.4 - $ 610 446 USD – 24:10-5-2.
SE MODERSTAMMEN!!!
MODERN: Porque (US, °2011) – 1.12.5 – $ 272.863
– 2nd New York Sire Stakes Elimination
13 Uncle Mack (US – Crazed) – 1.12.1 – $ 65.463
14 Seventh Heaven (US – Chapter Seven) – 1.11.8 – $ 101.209
15 Helpisontheway (US – Chapter Seven) – 1.09.5 – $ 610.446
17 Tribeca Blue (US – Chapter Seven)

MORMOR: Hornby Michele (US, °1992)
97 Heathen Hall (US – Incredible Abe) – 1.12.8 – $ 119.916
99 Back On Track (US – Donerail) – 1.15.2 – $ 17.975
01 Miss Michelle (US – King Conch) – 1.11.7 – $ 291.324
06 Michelle’s Way (US – Cantab Hall) – 1.12.2 – $ 248.072
04 Netherlee Way (US – Muscles Yankee) – 1.15.0 – 194.000 NOK
11 Netherlee’s Dream (NO – Dream Vacation) – 1.11.5 – 962.000 NOK
12 Netherlee Star (NO – Look De Star) – 1.17.4 – 25.500 NOK
14 Black Talisman (NO – Sam Bourbon) – 1.139.545 NOK
06 Porque (US – Plesac) – 1.12.5 – $ 272.863

Pris: 500 EURO + 4 500 EURO
Moms och veterinärkostnader tillkommer.

Grym Modersstam!
www.vasterbo.se •

www.vasterbo.se

• www.vasterbo.se •

www.vasterbo.se • www.vasterbo.se •

Michael Demmers
Bostad
Kontor, Kerstin Bergqvist
Susanne Demmers
E-post

070 - 545 44 62
0224 - 930 09
0224 - 93054
070 - 545 44 75
info@vasterbo.com

www.vasterbo.se •

www.vasterbo.se
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Storsatsning gav
resultat
hos Stall Ima
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Under många år födde Ingemar Alin, Stall Ima, årligen upp ett par
hyggligt välstammade och nyttiga hästar. De kom nästan alltid
till start och tjänade lite pengar, ibland med uppfödaren själv i
sulkyn. För ca sex år sedan stod Ingemar vid ett vägskäl – sluta med
hobbyuppfödning eller satsa rejält. Det blev det senare!
TEXT & FOTO: SUZANNE FREDRIKSSON

I

ngemar Alin är bördig från
Edsbyn och har som många
hälsingar en gedigen hästbakgrund. Under hela sin uppväxt
tillbringade han mycket tid hos
släktingar som bedrev jordbruk.
– Jag fick lära mig köra i slåttern och
ansvarade för hästräfsan som ansågs
vara ”småpojksgöra”, berättar Ingemar.
När arbetsdagen var slut satt han gärna kvar i stallet på kvällen och lyssnade
när hästarna åt.
Så höll Ingemar på upp i tonåren då
tanken på att bli hästuppfödare föddes.
Han gjorde en viss research, men efter
att ha läst boken ”Hästen som hobby”
räknade han ut att hästuppfödning inte
var lönsamt, en slutsats som senare i
livet visade sig vara helt riktig.
Någon uppfödning blev det inte i
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unga år, men när det var dags för militärtjänst hamnade Ingemar på I 14
i Gävle. Där fanns det på den tiden
ett femtiotal hästar. Ingemar tog tillfället i akt och
lärde sig rida, tävlade t o
m i några hopptävlingar.
Militär och civil karriär,
som bl a innebar flytt till
Stockholm, gjorde att det
sedan blev ett långt uppehåll från all
hästverksamhet. Vändningen kom när
Ingemar blev vd på Solvalla 1987-88.
– Då ville jag köra förstås och tog
licens. Jag hade ingen egen häst men
fick låna av ”Kacke” Nilsson och Tommy Hanné, berättar Ingemar.
Efter åren i Stockholm flyttade
Ingemar hem till Hälsingland igen. Han

köpte Hamre Gård cirka en mil öster
om Ljusdal och en ny period i hästlivet
började. Efter att successivt förbättrat
såväl bostad som
stall och hagar har
Ingemar och hans
hustru Christina
numera en välplanerad hästgård. Där
finns en stor utedrift med creep-feeding och beteshagar
ned mot sjön Gryttjen. Ingemar har
egen vall och producerar sitt grovfoder
själv.
– En av de större investeringarna jag
gjort är inköp av maskiner. Alla vill ju
skörda sitt hö samtidigt och jag tröttnade på att vara beroende av andra,
kommenterar Ingemar.
Det lyser igenom att det ligger en hel

PERSONLIGT

Ingemar tycker att det känns tryggt att låta fölen födas på
Menhammar....

del planering och investeringar bakom
den nu så framgångsrika uppfödningen,
men hur började det?
– Jag hade en starthäst, French Moon,
som var otroligt jobbig att köra och han
passade inte här hemma på gården. Det
var för helt enkelt för farligt att träna
honom här. Tankarna på att föda upp
hade ju funnits länge, så jag bytte bort
honom mot ett fölsto, B.M. Major. Hon
var dräktig och avkomman, min första
uppfödning, blev ett sto vid namn Ima
Crown, berättar Ingemar.
Ima Crown har lämnat ett rejält avtryck som fölsto. Hon är mor till den
häst som sticker ut i Ingemars hobbyuppfödning, nämligen Ima Super Crown
som föddes 2000.
– ”Super” var tidigt utvecklad och en
talang. Roger Olsson tränade honom till
en början, men han tyckte att hästen var
så bra att han rådde mig att sätta hästen
i träning hos någon med större resurser,
berättar Ingemar som skickade ”Super”
till Mantorpsträanren Per K Eriksson.
Det blev en lyckad flytt för Ima Super
Crown med bl a seger i E3 revanschen.
Efter en sväng till Frankrike fick Bollnästränaren Thomas Lönn ansvaret för
”Super” som totalt tjänade bit över två
miljoner kronor.

...men sedan får de komma hem och växa till sig i lugn och ro.

Tävlingshästarna har sprungit ut ur Imas verksamhet. Nu handlar det enbart om
uppfödning.

Ingen av de övriga hobbyuppfödda
hästarna var i närheten av ”Supers”
standard vilket bidrog till att Ingemar
lämnade den blandade verksamheten
med både tävling och uppfödning i liten
skala och fattade ett beslut – han skulle
syssla enbart med uppfödning och då av
högsta klass.
Det låter dyrt....?
– Ja, det beslutet skulle givetvis innebära en del stora utgifter initialt, men
jag sålde mitt företag vid en mycket
passande tidpunkt. På så sätt kunde
jag förverkliga det jag började fundera

på redan i tonåren, att kanske kunna
bedriva en uppfödning med lönsamhet,
svarar Ingemar.
Hästförmedlaren Robert Lindström fick uppdraget att vaska fram
fina ston efter vissa kriterier. Självklart
var en bra och modern stam ett krav,
samt att de skulle ha tjänat en miljon
och gått 1,11. Robert Lindström hittade
fem lämpliga ston som var till salu för
rätt pris.
Ett av dessa ston var Miss Pine Chip
(US) som inte lever idag. Övriga nyFortsättning på nästa sida
ALLT OM TRAVSPORT
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Ingemars kommentarer
angående...
... segrar är att den allra
roligaste var med Ima Super
Crown i E3-revanschen på
Bergsåker en söndag i november 2003. Per K Eriksson trodde
inte på hästen men Ingemar
ville absolut anmäla. Per sa ok
”men då får du ordna allting
själv”. Ingemar fixade transport
och Bosse Eklöf agerade både
kusk och hovslagare då det
började snöa rejält före start.
Hundra meter från mål låg ekipaget hermetiskt instängt, men
75 meter kvar kom luckan. Ima
Super Crown sköt till och vann
400 000!!!

Sist ut men först i mål...

förvärv var American Tribute (US),
Along The Way U.S. (US), Ellie America (IT), Just Dandy (US) och Morgans
Sweetheart (US). Samtliga med blåblodig stam, topprestationer på banan
och några av dem hade redan startande
avkommor som visat hög klass, t ex Ellie
Americas (IT) hingstföl 2012, Day Or
Knight In, som idag tillhör den internationella eliten.
Det är en nobel skara ston Ingemar
årligen ska välja hingstar till; hur går
resonemanget?
– Att välja den som passar bäst till
varje märr oavsett pris. Det har bl a
inneburit ett par vändor till Ready Cash
och Bold Eagle i Frankrike för några
ston. Maharajah, Chocolatier och
Orlando Vici är tre hingstar som
har använts till ston på hemmaplan och de kan nu titulera sig
”far till en Margareta-vinnare”,
säger Ingemar som inte sticker
under stol med att det har tagit ett antal år för Stall Ima att
kliva in i ”finrummet”. De första uppfödningarna i ”nya” Stall Ima var inte
så lättsålda som Ingemar förväntat sig
och han var grymt besviken vid ett par
tillfällen.
– När man bjuder ut en toppstammad
och välskapt ettåring på auktion och
buden slutar under hundratusen, då är
man färdig att sluta bums.
Men efter att de första årgångarna
104

ALLT OM TRAVSPORT

”nya” Ima-hästar kommit ut till start och
visat framfötterna svängde det ganska
snabbt. Charmeur Ima, omdöpt till Betting King, (e. Ready Cash u. Along The
Way U.S. (US)) såldes 2016 på auktion
för 500 000 kr och på förra årets Elitauktion platsade två Ima-hästar bland de
tio dyraste, Elegant Ima (e.Maharajah u.
Ellie America (US)) ropades in för 775
000 kr och Excellent Ima (e.Trixton u.
Morguns Sweetheart (US)) för 500 000
kr.
Du har ändrat sättet att döpa hästarna
på och har numera Ima som suffiix, varför det?
– Jag fick rådet av några kolleger i
branschen att markera ”nya” Stall Ima.
Det är dessutom
praktiskt att följa
alfabetet gällande
födelseår. Tyvärr
är det en del köpare som döper
om hästarna,
vilket försvårar
en del i marknadsföringen, kommenterar Ingemar.
Med tre uppfödningar, Baronesse
Ima, Butterfly Ima och Dior Ima, som
alla vunnit i Margaretas Tidiga Unghästserie, har Stall Ima fått ett kvitto på
att det var rätt att satsa på kvalitet. Det
gäller inte bara val av hingst utan lika
mycket omvårdnaden kring fölning, ut-

…prispengar för yngre hästar är
läget bra i Sverige nu med
20 procent till uppfödaren.
...kvällsfodringen är att han
under sina 30 i branschen aldrig
tyckt att det varit motigt att gå
ut och natta sina hästar.
...bedrifter i sulkyn att under
en kort period hade 24 procent
segrar samt upplevelsen när
han körde på Gävle och speakern läste upp ekipagen på spår
9-10-11-12 ”Ingemar Alin, Jim
Frick, Stig H Johansson och
Torbjörn Jansson”. Idel stjärnor
på den volten alltså!

fodring, betesgång och daglig hantering
fram till försäljning.
– Numera sköter jag inte fölningarna
själv. Ett trettiotal fölungar har fötts
här hemma på gården under årens
lopp och i de flesta fall har allt gått bra.
Men efter att ha tvingats avliva ett sto
i samband med en komplicerad förlossning där veterinären kom för sent, vill
jag inte ta hand om fölningarna själv
längre. Förutom tragiken när något går
snett är det även alltför stora ekonomiska värden som står på spel. Därför
skickar jag numera mina ston till Men-
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... Dior Ima har i Mattias Djuses regi gjort precis allting rätt hittills.

Butterfly Ima köptes av Åke Lindblom. Ett
lyckat köp, hon blev Bästa Sto på Örebro
2018!

hammar där det finns erfaren personal
och veterinär till hands dygnet runt.
Stona får åka dit en månad före beräknad nedkomst och sedan vara kvar tills
de är konstaterade dräktiga om de ska

pengar i den sponsrade unghästserien
är oerhört betydelsefull för sporten,
inte minst för uppfödarna. Det går så
mycket lättare att sälja nästa årskull
om syskonen visat upp sig i lopp som

betäckas om där, säger Ingemar.
Alla tre vinnare i Margaretas Tidiga
Unghästserie har sett dagens ljus på
Margareta Wallenius-Klebergs stuteri.
Hennes stora satsning med rejäla pris-

Fortsättning på nästa sida
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Vi gratulerar uppfödarna, ägarna, tränarna
och skötarna till de stora framgångarna
under 2018. Frånsett något enstaka lopp har
det varit total dominans av A-tränade hästar i
de klassiska unghästloppen under året.

Konung Gustav V:s Pokal: PERFECT SPIRIT
Tränare: Daniel Redén, Ägare: SRF Stable
Drottning Silvias Pokal: DIBABA
Tränare: Roger Walmann, Ägare: SRF Stable
E3 långa hingstar/valacker: ATTRAVERSIAMO
Tränare: Svante Båth, Ägare: Caracolas AB (Svante Båth), m fl
E3 långa ston: ZARA KRONOS
Tränare: Joakim Lövgren, Ägare: Falconeri Racing Stable HB, m fl
Sprintermästaren: PERFECT SPIRIT
Tränare: Daniel Redén, Ägare: SRF Stable
Stosprintern: VAMP KRONOS
Tränare: Jerry Riordan, Ägare: Bruni Renato
E3 korta hingstar/valacker: BETTING GANGSTER
Tränare: Jerry Riordan, Ägare: Stall Betting
E3 korta ston: NO MATTER

Tränare: Svante Båth, Ägare: Easy KB
Derbystoet: RUN CHICA RUN
Tränare: Peter Untersteiner, Ägare: Pallexperten i Malmö AB
Svenskt Trav-Kriterium: INTI BOKO
Tränare: Timo Nurmos, Ägare: Bekir Kesen K.& R. AB, m fl (T Nurmos)
Svenskt Trav-Oaks: CONRADS RÖDLUVA
Tränare: Daniel Redén, Ägare: Stall Zet (Daniel Redén)
Svampen: GLOBAL ADVENTURE
Tränare: Svante Båth, Ägare: Veckestrands El AB, m fl
Breeders Crown 3-åriga hingstar/valacker: GLOBAL WELCOME
Tränare: Svante Båth, Ägare: Olof Brodin (Chartering) AB
Breeders Crown 3-åriga ston: CONRADS RÖDLUVA
Tränare: Daniel Redén, Ägare: Stall Zet (Daniel Redén)
Breeders Crown 4-åriga ston: MELLBY FREE
Tränare: Björn Goop, Ägare: Mellby Gård AB

Travtränarnas Riksförbund är en ideell förening som tillika utgör en opolitisk sammanslutning
inom Sverige verksamma travtränare med professionell tränarlicens. I dag finns det cirka
400 A-tränare, från norr till söder. På hemsidan hittar du en A-tränare nära dig.

www.travtranarnasriksforbund.se
ALLT OM TRAVSPORT
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Fakta Stall Ima:
Hör hemma:
Hamre Gård vid sjön Gryttjen i Ljusdals
kommun.
Viktiga stöttepelare:
Fru Christina samt mångåriga medhjälparen Nisse Dahlberg.
Hästar:
Sex fölston, Along The Way U.S. (US),
American Tribute (US), Ellie Amercia (IT),
Evening Prayer, Just Dandy (US) och
Morguns Sweetheart (US), ett varierat
antal ettåringar samt pensionerade
tävlingshästen Ima Scarlet.

Baronesse Ima, visade tidigt stor kapacitet men sätter stundtals sin tränare och kusk
på hårda prov.

Margaretas där förstapriset är 300 000,
samma för ston och hingstar/valacker.
– Efter att Dior Ima vann i Margaretas
gick andelarna i lillebror Emir Ima åt
som smör i solsken, berättar Ingemar
och tillägger att Dior Ima
(e. Chocolatier u. Along
The Way U.S. (US)) i
Mattias Djuses regi har
gjort precis allting rätt
och hade redan som nybliven treåring tjänat 450
000 kr. Det är en sak att
kunna trava som hon gör, men det som
kanske imponerat allra mest är hennes
mogna uppträdande. Hon ser ut som
hon inte gjort annat i livet än stått i
vinnarcirkeln.
Att få fram en unghäststjärna handlar inte bara om stam och uppfödning,

hästen ska även hamna i rätta händer,
något man inte kan påverka om man
säljer på auktion. Då gäller det att ha
lite tur. De tre Ima-ston som vunnit i
Margaretas är alla i professionell träning. Butterfly Ima (e.
Orlando Vici u. Just
Dandy (US)) köptes av
Åke Lindblom som har
henne i träning och
själv kör henne i lopp.
– Jag har haft kontinuerlig kontakt med
Åke och han trodde mycket på henne
från första stund. I början var han rätt
så försiktig både i matchning och löpkörning, men när det verkligen gällde,
då visste han vad han hade att åka med,
kommenterar Ingemar.
Baronesse Ima är andelshäst i Easy KB

Bästa fölstoet:
Ellie America (IT) e. Buvitier d’Aunou (FR)
u. Nouchka (CA) e. Garland Lobell (US).
Ellie America har tjänat 1 485 551 kr och
hittills lämnat sex svenskfödda avkommor
som tillsammans tjänat över sex miljoner,
t ex Day or Night In 4 645 371 kr. De tre
avkommor, (två e. Maharajah och en
e. Trixton (US)) som Ellie fött i Stall Imas
regi har inte startat ännu.
Största seger: Ima Super Crown i E3 revanschen år 2003 med 400 000 kr.
Dyraste auktionshäst: Elegant Ima e.
Maharajah u. Ellie America (IT) som klubbades för 775 000 kr. Elegant Ima är exporterad till Norge.
och Claes Sjöström har tränat och kört
henne i samtliga starter hittills.
Baronesse har visat prov på stor kapacitet men har lite lätt för att hetsa upp
sig. Baronesse Ima (e. Maharajah u. Ima

Sundsvallsanläggningen!
Ortsjöns Hästgård är en lösdriftsanläggning där vi tar emot
avelsston, ung-och konvalecenshästar.

Semin utföres på plats på inackorderade ston.
Stora kuperade ytor • Väl tilltagna halmfyllda ligghallar • Omvårdnad och hantering av hästarna
Kontakta gärna oss: Emil Andersson 070 – 675 11 62 eller Ann Lindfors 076 - 806 69 35 - www.ortsjonhastgard.se
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Att sälja hästar på auktion är alltid ett vågspel. Ametist Ima, omdöpt till Kingen In
Ima, är en av de ”nya” Ima-uppfödningarna.

Tsarina) har en mor som inte tillhör den
nya generationen fölston hos Stall Ima,
utan är en av Ingemars tidigare tävlingshästar.
Även om Ingemars stora satsning
gett fina resultat har han inte varit förskonad från tuffa motgångar.

– Nyligen kastade ett av stona ett nästan fullgånget föl efter Trixton (US) och
förra året fick en fantastiskt fin tvååring
avlivas på grund av en sparkskada. Ytterligare en unghäst, ett ettårssto efter
Readly Express, fick avlivas på grund av
tarmvred. Hur noga man än är med sina
hästar finns det ändå inga garantier att

allt fungerar som det ska, konstaterar
han.
Efter dessa tråkigheter fick dock
Stall Ima uppleva en riktig ”smällkaramell”. Nyinköpta stoet Evening Prayer
e.Conway Hall (CA) och dotter till
Ingemars American Tribute (US), vann
i början på året till skyhöga odds på
Vincennes och dessutom en rejäl summa
pengar.
Just detta lopp har visats flera gånger
i TV som uppmärksammade att Evening Prayers tränare Björn Goop stod
för bedriften att ha fyra hästar bland de
fem främsta i loppet. Ingemars tanke
var att Evening Prayer skulle sluta tävla,
betäckas tidigt i Frankrike och sedan
komma hem, men efter att visat så fin
tävlingsform fick hon göra några starter
till innan hon hälsar på hos Brillantissime (FR) den hingst som hade flest
inkvalade tvååringar 2018 i Frankrike.
Evening Prayer har med vinsten på
Vincennes med god marginal passerat
miljonen insprunget och Ingemar kan
räkna in ytterligare ett toppsto i sitt
”nya” stall.

u

Undrar du om din häst har parasiter?
- kollamasken ger dig svaret
Kontakta oss på info@vidilab.se så hjälper
vi dig med effektiv parasitkontroll!
Läs mer på www.vidilab.se

Ackred. nr 1953
Provning
ISO/IEC 17025

VÅR KOMPETENS - DIN TRYGGHET
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Toppresultat i Danmark
(Kriterievinnare) och i USA
(sjua och nia med första
kullarna)

”

Bokning 3 000 SEK 25 000 DKK. (fryst)

WISHING STONE

1.09,2 • $2 361 099
Conway Hall - Meadowbranch Magic

ORLANDO VICI

1.12,7 • € 835 990
Quadrophenio - Irlande du Nord

Etablerad i toppen av den totala
hingstlistan.
Bokning 3 000 SEK • 35 000 SEK vid levande föl. (fryst)

Bernt Staaf, 0706-65 43 54
Magdalena
Grunditz,
0738-45 98 88
108 ALLT
OM TRAVSPORT
loftadalens@gmail.com

NYHET
2019

ENS SNAPSHOT
*1.09,6a $ 530 337
S.J.´s Photo - Ens Brittania

Unghäststjärna i USA med
toppfin 4-åringskull 2017
Bokning: 0 SEK - 15 000 USD vid levande föl (fryst)

www.löftadalensstuteri.se

FOTO: Kurt Einevåg

Ditt stuteri på västkusten!

SOLVATO

1.09,9 • 6 195 590 SEK
Donato Hanover - Solveig

Blåblodig Grupp I vinnare
Bokning 3 000 SEK • 28 000 SEK vid levande föl. (färsk)

YARRAH BOKO
*1.09,7 • 11 173 712 SEK
Coktail Jet - Big Blue Kitten

Svenskt uppfödningslöpningsfinalist i första kullen
Bokning 3 000 SEK • 25 000 SEK vid levande föl. (färsk)

Hitta hit:

Göteborg

Från norr tar du avfart 58

Löftadalens

Från söder tar du
avfart 57

Stuteri

Varberg

COIN PERDU
1.12,1 • 5 148 000 SEK

Falkenberg

S.J.´s Caviar - Piova Kronos

Ultratalangen som tar oss
in i framtiden

Halmstad

Bokning 3 000 SEK - 30 000 SEK vid levande föl.(färsk)
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ALLT OM TRAVSPORT
Une de110
Mai och
tränaren och kusken JeanRene Gougeon. Foto: Trav 69.

LEGENDEN
Roc Wilkes, Tidalium Pelo och Une de Mai med skötare infört Lotterian på Agnanobanan 1969. Roc Wilkes frös ihjäl i Alperna på hemresan och Tidalium Pelo var illa
däran. Une de Mai fanns inte med i transporten.
Foto: Atkivbild.

OkändUne de Mai

chockade världen
Une de Mai är hästen som för 50 år sedan chockade USA och världen.
Nevele Pride var megafavorit i VM-loppet 1969 spelad till 1.30. Men Une
de Mai manglade sönder hingsten som kallades världens bästa häst.
– Efteråt kom Stanley Dancer till vårt stall och frågade om han fick klappa
Une de Mai. Han stod och tittade på henne och bara skakade på huvudet,
berättar Une de Mais skötare Jean Lou Peupion.

S

tanley Dancer var inte den
ende som hade svårt att förstå
vad som just hänt. Läktaren på
Roosevelt Raceway i New York
var fullpackad. 50 000 människor fanns
på plats och räknade med att se Nevele
Pride lätt avvisa utmanarna i The International Trot, loppet som samlade
världens bästa hästar och som räknades
som inofficiellt VM. Favoritskapet vilade tungt på Nevele Pride, den argsinta
hingsten som räknades som världens

TEXT: WILLY KLAESON
bästa häst. Han sågs som fullt jämbördig med den historiske Greyhound,
valacken som höll världsrekordet i 31 år,
tills det slogs av just Nevele Pride.
Stanley Dancer gillade att forcera sina
hästar till spets och hålla den positionen
ända in i mål. Han körde Nevele Pride
till ledningen från sjundespår och allt
tycktes vara i sin ordning. Frankrike
representerades av femåriga stoet Une
de Mai – färsk i eliten – och kusken
Jean-Rene Gougeon. Franska kuskar på

den tiden var kända för att friska på i
dödens och det var en taktik som även
Gougeon anammade. Han körde fram
Une de Mai utvändigt ledaren – och gav
Nevele Pride en tryckare. Ingen effekt
i det läget förstås, men Gougeon kom
tillbaka med ytterligare tre tryckare och
när hästarna gick in på upploppet såg
Nevele Pride trött ut. Skulle han verkligen kunna malas sönder av ett okänt sto
som gått utvändigt om honom?
Fortsättning på nästa sida
ALLT OM TRAVSPORT
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Une de Mai fick mycket uppmärksamhet. Faksimil ur Hoof Beats.

De 50 000 på läktarna kunde inte riktigt tro vad de fick se. Une de Mai bara
trampade på, till synes opåverkad av
det mördande lopp kusken gett henne.
Hon satte klorna i Nevele Pride och
seglade ifrån med två längder!
Om hon ändå fått en vilsam hängresa
i rygg på ledaren och spurtat förbi på
slutet k a n s k e loppets upplösning
hade gått att begripa. Men inte detta.
Ett sto som mal ner Nevele Pride den
hårda vägen – ofattbart.
Une de Mais skötare Jean Lou
Peupion var lika förvånad.
– Une de Mai var en fantastisk häst
men att hon skulle kunna besegra
Nevele Pride på det sättet var ändå
överraskande, minns han 50 år efteråt.
Jean Lou tog hand om sin häst efter
loppet, selade av och tvättade. Då kom
en oväntad besökare.
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– Stanley Dancer kom in i vårt stall
och frågade om han fick klappa Une De
Mai. Jag var överraskad men sa givetvis
ja. Sedan tog han ett steg tillbaka och
ställde sig att titta på henne. Han stod
där och bara skakade på huvudet. Det
kan jag förstå, för det
hon gjorde den kvällen
var någonting enastående.
En av Stanley Dancers anställda, Lou
Moretto, har sagt:
– Jag jobbade i paddocken för Stanley den
kvällen och jag hade aldrig tidigare sett
honom så upprörd.
Jean Lou berättar via sin svenskfödda
fru Anki. Han minns Une de Mai med
värme. Men hon var inte alltid lätt att
handskas med, i alla fall inte i början.
Une de Mai föddes, namnet till trots,

den 22 april 1964 hos uppfödaren, slaktaren Hippolyte Bernereau. Han hade
köpt mamman Luciole II året innan
och skickat henne till hingsten Kerjaques. Denne skulle bli en toppförärvare
med Une de Mai som stort slagnummer. Bernereau var
hobbyuppfödare som
sålde sina hästar som
ettåringar, och det var
planen även för Une
de Mai. Hon såldes för
13 000 francs – ungefär det samma i kronor
– till Michel Lemelletier, som kort efteråt sålde vidare till
Pierre-Desire Allaire för 20 000 francs.
Allaire körde in och tränade Une de
Mai för att sälja halva hästen till greve
Pierre de Montesson 1967. Une de Mai
hade börjat starta men hon var nervös
och besvärlig att handskas med. Allaire

LEGENDEN

Une de Mai var en av världens bästa
hästar. Foto: Einar Andersson, USTA
Archives.

och Montesson beslöt flytta det krångliga stoet till topptränaren och kusken
Jean-Rene Gougeon och här kommer
Jean Lou Peupion in i bilden.
– Jag arbetade som försteman hos
Gougeon på Grosbois när Une de Mai
kom till stallet. Jag hade endast arbetat
en kort tid hos Gougeon och hade nog
tänkt att det skulle bli ett tillfälligt inhopp i travsporten.
Jean Lou var bondpojke från Metz-distriktet i nordöstra Frankrike. Fadern var
känd uppfödare av ardennerhästar, så
Jean Lou hade gedigen hästvana.
Nu jobbade han alltså hos Jean-Rene
Gougeon när ett resligt fuxsto anlände

Jean Lou Peupion med sin Une de Mai som får tävlingsskorna avplockade för sista
gången. Bilden är från avtackningsceremonin på Roosevelt Raceway. Jean-Rene
Gougeon, till höger, tittar på. Faksimil ur Hoof Beats.

till stallet. Gougeon berättade att hästen
kom från Allaire och att hon var krånglig. Jean Lou fick uppdraget att ta hand
om stoet, som hette Une de Mai (betyder första maj).

– Une de Mai var otroligt nervös och
besvärlig att handskas med. Hon kunde
inte slappna av. Det var svårt att köra
henne, hon ville bara rusa i väg. Hon
var krånglig i boxen och inte heller
Fortsättning på nästa sida
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Missa inte att anmäla till
Svenska Kallblodsklassikern 2020-21
Svenska Kallblodsklassikern är ett samarbete mellan Dannero och
Östersund som omfattas av de klassiska insatsloppen Svenskt Kallblodskriterium
och Svenskt Kallblodsderby.
Senast den 31 mars 2019 kan du anmäla ditt kallblod född 2017.
Anmälan: www.travsport.se
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Flera strålande
prestationer

Solvalla var inte Une de Mais turbana. Här värmer hon för Gougeon inför Elitloppet.
Foto: Erik Widén.

särskilt snygg att titta på i början.
Tålamod var vad som behövdes för att
få Une de Mais förtroende, och tålamod
hade Jean Lou.
– Först fick jag lära henne att trava
långsamt, sedan att skritta. Det tog ett
år att lära henne skritta. Men efter det
var hon hur fin som helst. När hon lärt
sig slappna av fick hon också muskler
och blev vacker att se på.
– Hon var svår att få tag på i boxen.
Jag fick låtsas ordna med halmen eller
något annat och lura henne på så sätt.
Men när man väl fått på henne grimman var hon hur snäll som helst och
stod stilla. Man behövde inte binda upp
henne för att sela på och spänna för,
hon stod lös.
Att hästen var någonting utöver det
vanliga upptäckte Gougeon och Peupion snart.
– När hon gick fort förstod man att
det var något i en klass för sig.
Redan som treåring visade Une de
Mai att hon var en undantagshäst. Hon
vann årgångens viktigaste sulkylopp,
Critérium des 3 ans, och dess motsvarighet i monté, Prix de Vincennes. Året
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efter fortsatte hon vinna storlopp som
Critérium Continental, Prix de Sélection och Prix Phaeton. Årgångens bästa
hingst var Upsalin och med honom
hade Une de Mai flera tuffa uppgörelser.
Här skjuter Anki
in att Roger Nataf,
promotor och arrangör som ordnade
det mesta för de
franska hästar och
kuskar som reste
utomlands, under vintermeetinget 1968
sa till Jean Lou:
– Se till att skaffa dig ett pass för det
kommer att bli många resor för er.
Une de Mai anmäldes till Milanos
4-åringschampionat som gick efter vintermeetinget i Paris. Det var Jean Lous
första utlandsäventyr och en resa han
sent skulle glömma. Häst och skötare
tog plats i en järnvägsvagn och färden
gick över Alperna. Det var kallt, förödande kallt.
– Maten jag hade med mig frös och
det var otroligt kallt. Jag kröp ner i halmen med flera hästtäcken över mig och

Une de Mai hade fyra, fem täcken på
sig. Tåget stod stilla länge i kylan men
på något sätt klarade vi oss.
Och Une de Mai verkade inte ha tagit
skada.
– Hon vann loppet lätt
och slog Europas bästa
fyraåringar.
Une de Mai tävlade i
Agnano i Italien 1969.
Hon skulle ha varit med
på tåget tillbaka efter
loppet men stannade
kvar. Under den resan frös elithästen
Roc Wilkes ihjäl när tåget blev stående
för länge i Alperna. Tidalium Pelos tillstånd var kritiskt, men han repade sig.
Une de Mai var som femåring en av
förhandsfavoriterna i Prix d’Amerique,
men kom in som tvåa efter att ha spurtbesegrats av Upsalin. Här skulle Une de
Mai bädda för Gougeon-stallets Toscan
– som också ägdes av Pierre de Montesson – och fick en alltför tuff resa för
att orka stå emot Upsalin. Taktiken med
Une de Mai som hjälphäst räckte inte,
eftersom Toscan inte klarade att bli
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Jean Lou Peupion ordnar med Une de Mai före lopp. Foto: Bernard Gourier.

bättre än trea. Une de Mai skulle aldrig
få vinna Prix d’Amerique (mer om det
senare) men räknas ändå som en av de
största travarna.
Une de Mai gjorde flera strålande
prestationer utan att få vinna innan hon
gick till Grand Criterium de Vitesse
på Cagnes-sur-Mer på franska rivieran. Här vann hon och skulle komma
att ta fem raka i loppet. Une de Mai

vann också Prix d’Atlantique och Prix
Washington – i båda loppen slog hon
jätten och svåre konkurrenten Tidalium
Pelo – innan det var dags att flyga till
New York för mötet med Nevele Pride.
Une de Mai avstod Critérium des 5 ans
för mötet med Stanley Dancers stjärna.
Jean Lou Pepion upplevde sju fantastiska år med Une de Mai, men han
håller VM-loppet 1969 som det mest

spännande och minnesrika.
– Enligt amerikanerna fanns ingen
riktig möjlighet att slå Nevele Pride,
men Une de Mai var otrolig den dagen.
– Hon kunde inte hänga med Nevele
Pride i svängarna på 800-metersbanan.
I varje sväng gick Nevele Pride undan
men på raksträckorna kom Une de Mai i
kapp. På upploppet drog hon bara ifrån.
– Jag trodde själv inte att Une de Mai
Fortsättning på nästa sida

Ute- & inneboxar, fönster & dörrar www.hippoboxen.se
HippoBoxen
måttanpassas till
Uteboxar

HippoBoxen Exklusiv

HippoBoxen Exklusiv

alla typer av stall.
Lätt & Flexibelt av
bästa kvalité!

Kontakta oss:
Tel: 035-135414
0708-131667
torgny@hippoboxen.se

Utestall
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Fönster

HippoBoxen Standard

Tel 035 - 13 54 14, 070 - 813 16 67 • e-post info@hippoboxen.se
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vunnit med 50 meter om hon inte krokat ihop med Vismie. De satt ihop länge
och Tidalium Pelo kunde rinna i väg till
seger. De som säger att hon inte trivdes
på Vincennes har fel. Hon vann Prix de
Paris så hon klarade både Vincennes
och lång distans. Hon hade bara massor
av otur när det kom till Prix d’Amerique.
Une de Mais mamma med uppfödare Bernerau. Foto: Arkivbild.

skulle kunna slå Nevele Pride och framför allt inte på det sättet. Före loppet var
jag och tittade på Nevele Pride och han
var otroligt imponerande. Det kändes
som det säkert gör för 100-meterslöpare
som ställs inför Usain Bolt.
Jean-Rene Gougeon kommenterade
efter loppet:
– Hon tittade Nevele Pride i ögonen,
och han förstod.
Jack Lee, Roosevelt Raceway, sa:
– Jag har sett dem alla och jag har just
sett den största.
Jean Lou var – och är – en stor beundrare av den tidens främsta amerikanska
kuskar, tränare och hästar.
– Stanley Dancer, Billy Haughton och
Joe O’Brien var fantastiska tränare och
kuskar.
– Och Une de Mai slog inte bara Nevele Pride, hon slog Fresh Yankee också,
som var en enorm häst. Jag undrar om
det har funnits bättre hästar än under
den perioden.
Efter VM-loppet 1972 blev Une de
Mai och Jean Lou Peupion kvar i USA
i fyra och en halv månad. Orsaken var
ett hästvirus som gjorde att Une de Mai
inte fick återvända till Frankrike.
– Hon drabbades aldrig själv av viruset, men tvingades stanna.
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Det gjorde att hon startade på flera
banor i USA och Kanada.
– Vi mötte Speedy Crown och Super
Bowl – vilka hästar det var!
Une de Mai vann ett stort lopp på Blue
Bonnets i Kanada körd av Herve Filion.
– Jean-Rene kunde inte komma över
så därför körde Herve. Idag körde jag
inte en häst utan en Cadillac, sa han.
Une de Mai och Jean Lou reste flera
gånger över Atlanten och en gång blev
det riktigt obehagligt.
177 centimeter höge Tidalium Pelo var med på
resan och spårade ur.
– Han var stor och lite
dum och började bråka.
Flygkaptenen varnade
att om han inte lugnade
ner sig så kunde han behöva avlivas. De
andra hästarna hetsade också upp sig så
det var obehagligt. Men det ordnade sig
till slut.
Under de närmaste åren vann Une
de Mai det mesta som kunde vinnas i
Frankrike, USA och Italien. Utom Prix
d’Amerique. Hon lyckades heller aldrig
vinna Elitloppet.
– Hon vann allt på Vincennes utom
Prix d’Amerique. Ett år gjorde hon
loppet åt Toscan, året efter hade hon

Elitloppet inföll för Une de
Mais del vid en olycklig tidpunkt på
året.
– Hon var alltid brunstig vid den årstiden och tävlade sämre.
När Une de Mai summerade karriären
1974 hade hon enbart i Frankrike vunnit
15 grupp 1-lopp, bland dem fem raka
Grand Critérium Vitesse, 1969-1973.
Hon vann långloppet Prix de Paris 1970
och 1973, Prix de France 1972, Prix de
la Cote d’Azur 1970-1972, Prix de l’Atlantique 1971-1972 och många andra
storlopp hemma i Frankrike. Hon vann
International Trot på Roosevelt Raceway 1969 och 1971,
Challenge Cup 1971
och 1973, Lotterian
i Italien 1969-1971,
Nationernas Pris
1970-1971, Gran Premio d’Europa 1968,
Preis der Besten 1971,
Elite Rennen 1971 – det blir tröttsamt
att räkna upp allt. Vi stannar där.
Une de Mai slutade med siffrorna 149:
74-28-15 och tjänade på den tiden cirka
14 miljoner kronor. Hon tog rekordet
1.13,9 på Hollywood Park i Los Angeles
1972 men var där slagen av Super Bowl
och kom in som femma.
Anki och Jean Lou träffades under
Une de Mais storhetstid, och Anki
minns hur sammansvetsade den stora
hästen och hennes skötare var.
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Ett sammansvetsat par, Une de Mai och Jean Lou Peupion.
Foto: Bertrand.
transporten.

– När Jean Lou hade semester var
hon inte på så gott humör. Skötarna på
den tiden hade med sig en soptunna in
i boxen när de gjorde rent. Hon blev

grinig på ersättaren
och både hink och
soptunna kom utfarande ut ur boxen.
Jean Lou funderar
över den humörmässiga förvandling
Une de Mai genomgick.
– I början kunde
hon både bitas och
sparka. Vi var ju
tillsammans den
mesta tiden och hon
kom att lita på mig.
När hon fick på sig
grimman var hon
som ett lamm. Var
vi ute och reste så
sprang hon på häst-

Vad var hennes bästa egenskaper?
– Hon hade styrka och snabbhet i
kombination. Hon gjorde alltid vad hennes kuskar bad om. Men hon tog ändå

aldrig ut sig riktigt. Trots att hon vann
så mycket fanns det oftast krafter kvar.
Jean Lou är lite överraskad över hur
älskad Une de Mai blev i USA.
– Vi blev bjudna till Roosevelt för en
avtackningsceremoni. Une de Mai och
jag gick längs publikplatserna i strålkastarljus. Sedan togs Une de Mais skor
ceremoniellt av för sista gången. Amerikanerna bjöd till och med på betäckning
och fölavgift för Nevele Pride.
Ceremonin finns att se på youtube.
Det är faktiskt ett gripande ögonblick
när häst och skötare vandrar tillbaka till
stallet till tonerna av Auld Lang Syne.
Une de Mai blev dräktig men aborterade fölet efter Nevele Pride. Hon fick
en avkomma, May Flower efter Quioco,
men dog strax efter att ha gett fölet livet
av en inre blödning. Une de Mai var
bara elva år.
Under tiden hade Jean Lou och Anki
startat en egen tränarrörelse på
Grosbois. Lurabo vann Prix d’Amerique och paret hade stora framgångar i
Fortsättning på nästa sida
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2 unika
hingstar
Yankee Glide - Armbro Vanquish - Garland Lobell
Ringostarr Treb är e. Classic Photo och Farsalo Egral e. Supergill. Samma

starka blodslinje som exempelvis Mosaique Face, 13 milj. Ringostarr Treb har
rekordet 1,08,2ak och 9 693 301 kr intjänat (83: 28-11-7) Hans största lopp i
Sverige är Olympiatravet som han vann överlägset. Han ledde varje meter av
loppet och vann på supertiden 1.10,0. Elitloppet vann han 2018 på 1.09,0.
Han slog i och med det både Propulsion och Nadal Broline.

Ringostarr Treb
Classic Photo - Farsalo Egral - Supergill

Manofmanymissions, Yankee Glide sonen kan redan nu stolt presentera
flera fina avkommor. Inte minst Wanaka ca 1,3 milj och Tropicana Ås 755.831 kr,
båda födda 2014. Stjärnstoet Hilda Zonett valde Manofmanymissions samma år,
vilket var hans första betäckningsår. Hans mormor Armbro Whirl *1.15,5ak/
$149 355 e. Super Bowl har lämnat 13 avkommor varav elva har startat.
De vinstrikaste är Armbro Flori *1.12,7a/$571 711, Armbro Scorpion 1.12,0a/
2 009 671kr (avelshingst).
Björn Olovsson 0760529565 • Mirjam Olovsson 0735353825
ALLT OM TRAVSPORT
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LEGENDEN
– Men visst tycker jag som många andra
att Une de Mai är en av de bästa i historien.
Jag glömmer aldrig när hon slog Nevele
Pride. Hon gjorde det som de flesta ansåg
omöjligt.

u

Sensationen. Une de Mai har plockat ner Nevele Pride som ansågs oslagbar i
VM-loppet. Foto: Roosevelt Raceway.

Frankrike. I Norden vann de Oslo Grand
Prix med Ogorek, de vann Åby Stora
Pris, Copenhagen Cup och Jubileumspokalen med Minou do Donjon.
Jean Lou och Anki spelar också en viktig roll i att Ready Cash och Bold Eagle
existerar. Ulf Berner, rufflaren från Tom
Alandhs filmer, flydde svenska skattemyndigheter till Frankrike. Med sig hade
han sin häst Mickey Viking, en amerikanskstammad hingst som var måttligt
framgångsrik på banan. När Berner satt
alltför trångt sålde han Mickey Viking
till Anki Peupion.
Amerikanska hingstar fick inte verka
i fransk avel vid den tiden, men stats-
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stuteriet gjorde ett undantag och köpte
Mickey Viking av Peupions. Hingsten
hann bara få ett 30-tal avkommor innan
han drabbades av hjärntumör och slutade sina dagar. Mickey Viking fick ett
enormt genomslag och blev farfar till
superhästarna Ready Cash (pappa till
Bold Eagle) och Jag de Bellouet.
Une de Mai var lika stor som Ready
Cash och Jag de Bellouet och den bästa
häst Jean Lou kom att arbeta med.
– Det är svårt att jämföra Une de Mai
med dagens hästar. I dag tränas hästarna
hårdare, då var det lite snällare träning.
Och hästarna utfodrades med hö och
havre och inte så mycket mer.

Denna något bearbetade text är
hämtad ur boken ”Travlegender
– Folkets favoriter under huden”
som skrivits av Willy Klaeson.
Boken djupdyker i 20 historiska
hästar. Övriga travare som porträtteras i Travlegender är Frances
Bulwark, Balett, Harper Hanover,
Iran Scott, Gay Noon, Carné, Stella
Nova, Paliron, Xanthe, Lill Mavil,
Kentucky Fibber, Harper Arrow,
Lime Rodney, Ego Boy, Dart Hanover, Ozo, Peter The Great, Greyhound och Goldsmith Maid.
Bokens förord har
skrivits av Berndt
Lindstedt.
Travlegender är
utgiven av MBF
Förlag och finns
att köpa i bokhandeln och
på sajter som
Adlibris, Bokus,
Ginza m fl.

Wellino Boko

F. 2004 • 4.229.856 kr • 1.11,2a • 31 st: 1643 • Manke 162 cm

e. Express Ride (Elithingst) – Flordalie (Elitsto) e. Minou du Donjon

Vill Ni också en ny CARABINIERI?
Wellino Boko har endast 14 avkommor i sin första kull som är född 2011, där
13 har startat (93%) och en har tillhört i kulltoppen. Flera talanger.
CARABINIERI, hingst, 1.09,2a • 5.298.931 kr • 65 st: 16117
Segrade i Kymi Grand Prix från dödens på banrekordet 1.11,0a/2.100 meter.
EDGE BOKO, val. 1.11,8a • 438.500 kr • 14 st: 610
Talangen som tog fem segrar i sina sex första starter.
WELLINO AVENUE, val. *1.10,7a • 459.700 kr • 22 st: 1110
Segrade som 3-åring på 1.14,2/2140 meter voltstart i sin tredje start!

Kulltopp –
52 i seger
procent!
Wellino Boko tillhörde den
absoluta kulltoppen. Som
3åring tog han åtta segrar
på 13 starter och var tvåa i
Breeders Crown-finalen. Året
efter gjorde han tio starter
och tog sex segrar och en
snöplig andraplats i Svenskt
TravDerby efter Sahara
Dynamite.

Elitstam!
Wellino Boko har verkligen
en stam som förpliktigar.
Fadern Express Ride är
utnämnd Elithingst och mo
dern Flordalie är utnämnd
Elisto. Hon har även läm
nat kulltoppen Vala Boko
3.941.997 kr och Ypsilon
Boko 1.839.037 kr.

Prisvärd!
2.500 kr vid bokning
12.000 kr vid levande föl
Veterinärkostnader tillkommer

www.travronden.se

Tredje kullen född 2015!
Wellino Boko gjorde comeback på tävlingsovalen 2011 och var i avel i Holland
2012. På sju avkommor födda 2013 har han lämnat två topphästar i form av
holländske Derby-tvåan Great Love Story och den flerfaldige vinnaren Galaxy W.
Wellino Boko kom åter till Sverige 2013 och fick fem avkommor födda 2014.
I sin tredje kull 2015 fick han nio avkommor. Av dessa är Weasel W.F. mest
framgångsrik hittills med fyra pallplatser, varav en seger, på sju starter.
Gocksta Stuteri, Västerås, AnneSophie, 070447 63 82
EUgodkänd station. Priser plus moms. Semin och transportsperma.
www.askostuteri.com
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Det italienska
travets ursprung
TEXT OCH FOTO: KARIN ANDERSSON

Ett stuteri känt för sina initialer står bakom en stor del av den europeiska
hästsportens historia. I dag finns inte en travhäst inom synhåll. I stället för
hästar produceras känd honung där. Följ med till historiska Orsi Mangelli
och läs om den travtokiga entreprenören och tiden då hästen regerade.
121
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Området Forlì var
redan känt för
uppfödning av
silkesmaskar och
spinning av siden
men Mangelli
ville göra konstsilke.

Orsi Mangelli startade sin uppfödning 1930 med fokus på amerikanska
blodslinjer.

H

istorierna om stuteriet
Orsi Mangelli berättar
om hårt arbete och prestationer, väggarna pryds
av vinnartavlor, svartvita fotoporträtt och putsade pokaler.
Huvudbyggnaden med de tillhörande
prestigefyllda stallen i rött tegel har sett
sina bästa dagar och det är synligt att
varumärket OM snart bara finns kvar
att läsa om i stamböckerna. Här föds det
inte längre upp några travhästar - men
många berättelser lever kvar.
Marco Magri, förman på anläggningen visar nästan blygsamt Allt Om
Travsport runt. Han varnar oss att inte
gå nära byggnaderna, att få gå in i
något av de många stallen var det inte
ens att tala om. Att låta oss fotografera
de en gång mäktigaste egendomarna
här på landsbygden, som kallas Madonna dei Prati, var han också emot.
Hingststallets fönster har spikats ihop
och taken rasat in, idag är det ett mest
ett paradis för ugglorna där inne i det
kalla mörkret. Jag kan inte låta bli att
drömma mig bort, kanske en stamtavla
hänger på sned ovanför en box där inne
och hur ser boxarna ut? Är det ens rengjort eller finns gammal gödsel kvar?
Nej, inne i stallen får ingen vistas. Och
så länge kameran var nerpackad var
Marco nöjd.
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Men låt oss ta det från början.
Gården har länge förknippas med
hästar, redan år 700 e Kr sägs det ha
föds upp hästar här till riddare. Under
1800-talet bodde Alberto Chantre, av
schweiziskt ursprung och duktig uppfödare av engelska fullblod, på denna
gård, som på den tiden var en mycket
modern hästgård.
Efter Chantres död togs fastigheten
Paolo Orsi Mangelli. FOTO:Arkivbild
över av greve Paolo Orsi Mangelli som
med stor passion startade uppfödning
första seger som amatörkusk 1910
av travhästar. Den gamla herrgården
med ett amerikanskt sto, Charming
renoverades och stora stall byggdes till,
Daisy. Ett av hans viktigaste bidrag till
liksom en travbana. Stora hagar anlades
travsporten var utarbelängs floden
tandet av det regelverk
Ghironda.
som bär hans namn, ”Law
Orsi MangMangelli” (24 mars 1942),
elli startade
med vilken han gjorde det
sin uppfödmöjligt att utöva spel på
ning 1930
hästkapplöpningar.
med fokus på
amerikanska
ston med bästa
Greve Mangelli
tänkbara stamtavla. Han kom i kontakt
kommer att gifta sig med Giselda
Girolimini, de får sonen Orsino och
med en av de viktigaste amerikanska
dottern Barbara. Paolo Dal Pozzo, son
uppfödarna, Lawrence Sheppard, Hanotill Barbara, fortsätter verksamheten. I
ver Shoe Farms, från vilken han köpte
dag är Paolo Dal Pozzo 76 år och han
förnäma avelsston.
minns:
Inköpen fick till följd att hela den
– Jag var mycket i USA och var med
italienska travarrasen förnyades. Men
när betydelsefulla avelsston köptes, de
Mangellis intresse för travhästar hade
börjat lång tidigare och han tog sin
var efter hingstar som Speedy Crown,

UTBLICK

Crevalcore ägdes av Orsi Mangelli. Här körs topphästen på San Siro
1956. FOTO: Privat Alessia Alvera

och Valley Victory, vi hade cirka 150
avelsston, säger han. Verksamheten var
stor med 130 anställda.
Stuteriet köpte in avelshingstar som;
Ambro Goal, Baltic Speed och Waikiki
Beach, bästa uppfödningen är bland
annat Profumo OM och Alesi OM.
– Vi hade alltid toppriser på auktionerna. Men vi hade en regel, vi sålde
aldrig till söder om Rom. Det är norra
av Italien det går att göra affärer med,
inte södra, säger han och skrattar.
Förr var det här det största och
mäktigaste stuteriet nationellt och internationellt i Europa, många spekulanter
letade unghästar med stuteriets signatur
OM.
Själva egendomen omfattar 123
hektar. Det är en historisk plats, bland
öppna fält, trädkantade vägar och 170
ekar som skyddas i lag. Travbanan finns
kvar och används idag av några få travtränare.
Storloppet Gran Premio Orsi Mangelli,
för treåriga hingstar och ston, körs i
Torino, tidigare i Milano med 1,4 miljoner i förstapris. Fälten är ofta av högsta
internationella klass. Loppet avgjordes
för första gången 1944 och går sedan
dess av stapeln den första november
varje år.

På stuteriet fanns
cirka 150-200 egna
ston och flera hingstar.
Under en säsong
hanterade stuteriet
cirka 1000 ston med
kunder över hela
världen.

En av de sista hingstannonserna inför avelssäsongen 2007.

Paolo den äldre kom att kallas ”Det
italienska travets fader” föddes i Forli
i regionen Emilia-Romagna 1880, och
var en mycket ambitiös entreprenör
inom jordbruk och industri.
Mest känd är han genom företaget
OMSA Faenza (Orsi Mangelli Limited
Company), berömt för produktion av
nylonstrumpor. Entreprenörens vision
var att skapa konstsilke och fabriken
byggdes upp i hemstaden, några mil
från stuteriet. I fabriken arbetade mest

flickor under 16 år men även äldre
kvinnor.
Som lite kuriosa berättas det i
arkivböckerna att råvaran, det konstgjorda nylonet, såg ut som gröt, det
behandlades i maskiner där gröten förvandlades till tråd.
Sedan passerade tråden olika avdelningar, spinning, upprullning på stora
rullar som till slut
Fortsättning på nästa sida
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Orsino håller ett pris, Paolo Orsi Mangelli längst till höger
i bild. FOTO: Privat Alessia Alvera

syddes ihop till strumpor av sömmerskor före förpackning och transport
till Milano. Här arbetade även smeder,
elektriker och rörmokare. Närmare
2000 anställda arbetade i skift sex dagar i veckan. Här fanns matsal där det
erbjöds soppa, ris eller spagetti som
betalades med kuponger. Tolv dagar
hade man semester och
lönen utbetalades den
femtonde varje månad.
I början av fyrtiotalet var det svårt att
få fram nödvändiga
råvaror och produktionstakten sänktes
därför. Den lägre takten varade andra världskriget ut, men
företaget återhämtade sig snabbt. 1949
drabbades industrin av strejker, krisen
skapade oro på den inhemska och utländska marknaden.
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Orsino Orsi Mangelli som karikatyr.
FOTO: Privat Alessia Alvera

Den negativa trenden var ett faktum
och företaget ansökte om konkurs.
Företaget överlevde med nöd och
näppe. 1967
utvecklades
syntetiska fibrer
och bolaget bytte
namn
till SIDAC,
Society of Cellulose Application.
Företaget utvecklades med fler produktionslinjer;
konstgjorda garner (viskos), produktion
av cellofanfilm, polyetenfilm och tryckning.
Förutom strumpor och cellofan

grundande Magnelli även moderna
metoder för fruktodling och mejeriprodukter.
Idag produceras honung på gården.
Ansvarig är Alessia Alvera, barnbarn
till Orsino Orsi Mangelli.
– Min farfar Orsino och moster Barbara gick bort samma år, 1977. Efter det
tog Paolo Dal Pozzo över, idag är jag
den som leder verksamheten.
Honungen har redan uppnått högkvalitativa egenskaper och nått en
ledande position i Europa. I familjen
finns en gyllene regel; endast när man
utgår från det bästa är det möjligt att nå
framgång. Och då spelar det nog ingen
roll om det gäller travhästar, nylonstrumpor eller honung.
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Gör som många andra - Använd RS Mustang®

Nicklas Westerholm

Timo Nurmos

Torvströ

Mattias Djuse

Torvmix

Nicolas Dimitri, veterinär

Jörgen Westholm

Spån- och Halmpellets

Magnus Dahlén

Kutterspån

Per Lennartsson

Tobias J Gustavsson
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www.rsmustang.se • 0171-41 41 80

Present och interiörbutik

för dig som har hästar som livsstil!

Inredning i hästväg
Butiken med
hästtema: Butiken på Skålltorp
är en inredningsbutiken belägen
på Skålltorp nära
Axevalla travbana.
I butiken hittar
du fina inredningsprodukter
som tex lyktor,
vaser, blommor,
tyger, textilier,
lampor, kuddar
med mera.

Försäljning av möbeltyger med
hästmotiv samt omklädda stolar

Prydnad & Tyger

Missa inte boken RehabHorse 1 – Vägen till en friskare häst!
En tvärvetenskaplig bok omkring hästens hälsa.
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www.butikenpaskalltorp.se

Följ oss gärna på Facebook och Instagram

Avelssäsongen är här - har du allt?

B-vitamin &
andra
tillskott

Grimmor för
föl och
& sto
Grimskaft
& longerlinor

www.ladugårdsinrede.nu
Vi har en butik
utanför Vara samt
en välsorterad
webb-butik.

www.ladugardsinrede.nu
kontakt@ladugardsinrede.nu

Priserna visas inkl. moms.

Ladugårdsinrede
Jung,535
92 Kvänum
ALLT OM TRAVSPORT
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Tel. 0512 – 211 10

Härlingstorp Stuteri
& Lantbruk
Inackordering
& Stuteriverksamhet
Endast 3 mil från Axvalla Travbana

Härlingstorp Stuteripresenterar

1-åringar
till salu!
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Undersökningsspiltans

viktigaste
detaljer
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S

eminspilta, undersökningssbox- eller
bås som det ibland
kallas är oftast inte
tillverkat i något annat syfte
än att det ska vara säkert att
undersöka hästen. Myrby Mekaniska är störst i Norden och
tillverkar efter kundens krav
och önskemål. De har producerat undersäkningsspiltor
till kliniker, stuterier och
hästtandläkare. Skillnaderna
ligger i detaljerna med vad som
gäller för dem alla är; det ska
vara i rejäla och stabila samt
att säkerheten ska man inte
tumma på. Ismo Särkää, vd för
företaget berättar om hur du
ska tänka om du vill skapa din
egen semin- eller undersökningsspilta.
– Vad ska din spilta stå? Bäst
är det att både kunna fästa den

i golvet och taket. Betonggolv
är det bästa att bulta fast den i.
En tvådelad dörr för små eller
stora hästar bör man tänka ut.
Alternativt om det ska stå ett
föl med stoet.
I alla delar som tillverkas
ska säkerheten räknas in. Den
här konstruktionen är en viktig säkerhetskonstruktion vid
semin, ultraljudsundersökning
eller andra undersökningar
som görs via tarmen. Vid dessa
tillfällen kryper hästen gärna
ihop, trycker sig bakåt och i
värsta fall sätter sig ner. För att
undvika klämskador av armen
skapas en nedfällning så att
armen löper fritt och fort kan
dras ut om situationen kräver
det. En undersökningsspilta
kostar mellan cirka 9000 kr och
25 000 kr.

TEXT OCH FOTO: KARIN ANDERSSON

Stabilitet:
Vad ska din spilta stå? Bäst är det att både kunna fästa
den i golvet och taket. Betonggolv är det bästa att
bulta fast den i. En tvådelad dörr för små eller stora
hästar bör man tänka ut. Alternativt om det ska stå ett
föl med stoet under undersökningstillfället.

Säkerheten:
I alla delar som tillverkas ska säkerheten räknas in. Den här
konstruktionen är en viktig säkerhetsåtgärd vid semin,
ultraljudsundersökning eller andra undersökningar som görs
via tarmen. Vid dessa tillfällen kryper hästen gärna ihop,
trycker sig bakåt och i värsta fall sätter sig ner. För att undvika
klämskador av armen skapas en “nedfasning” så att armen
kan löpa fritt eller fort kan dras ut om situationen kräver det.
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Lås och dörrar:
Alla lås bör vara infällda med täckt baksida så
att hästen inte kommer åt låset från insidan.
Svetspunkterna ska vara ordentligt och stålkonstruktionen ska ligga tätt intill virket.
Skulle det vara luft mellan virket och stålet
skapas ett vasst hörn som man både kan fastna
med kläderna i eller vara skadlig på andra sätt.

Användbarhet:
En undersökningspila ska vara trång och omöjlig för
hästen att hoppa ur. På kliniker vill man gärna ha bommar på sidorna. Detta för att man ska kunna känna,
lyssna, röntga och undersöka nedre delen av hästen.
Så som buk eller ben. Vissa vill ha väggar på sidorna
vilket ökar stabiliteten men gör det svårt att undersöka
hela hästen.

Fortsättning på nästa sida
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DELTÄVLING 2

Med spel på V75®

Varmt välkomna!
Entré 100:-

Vi öppnar entrén 13:00
Barn och ungdomar
under 18 år har fri entré!

LÖRDAG 6 APRIL

FÖRSTA START 14:45 - V75-1 16:20
Spel på V75® erbjuds av ATG.
ATG-medlemmar
har 50% rabatt
på entréavgiften!
ALLT OM TRAVSPORT
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För mindre hästar:
För att underlätta för veterinären vid behandling av stora och små hästar eller föl är en tvådelad
dörr att föredra. Både fram och baktill. Många gillar att bara enkelt kunna loss de två översta
plankorna. Det har samma funktion som om det vore en dörr men är ett billigare alternativ.
Sidor och bommar bör vara reglerbara så att hästens står snävt i boxen och kan ta sats och
hoppa ur. Det kan man göra på flera sätt. Teleskopbommar och olika manuella konstruktioner
för att reglera väggar och dörrar.

Flexibilitet:
Med önskemål om ställbar längd och bredd har denna
konstruktions kommit tillrätta med det genom en enkel
reglerbar bom med fjädring och en sprinter.

Tips!
Om häst får panik gäller det att undersökningsspiltan
håller, samt att bommar och dörrar inte ger vika.
En enkel sprinter kan säkerställa detta. En sprinter, ofta
tillverkad i metall förbinder två eller flera komponenter
med varandra. En sprinter ska vara lätt att avlägsna och
inte krångla om stora påfrestningar sker att den måste
tas bort fort.
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Tandläkare:
Hästtandvård omfattar förutom undersökning av hästens mun även observationer av
allmäntillstånd, hull och päls. Här har man
valt en undersökningsspilta med öppna
in-och utgångar. Även sidorna är öppningsbara där man leder in hästen som sedan,
efter undersökningen, leds ut rakt fram.

Upphängning:
Beställ ordenligt med upphängningsanordning.
Dropppåsar, elsladdar till rakapparater och ultraljud
är bra att få upp i luften i stället att de ligger på
golvet.

Tips!
Som standard bygg
seminspiltan i måtten:
Längd = 1840 mm
Bredd = 1000 mm
Höjd = 2300 mm
Men utrymmet behöver
ofta vara mycket mer än så
med tanke på att hästen
går in från sidan och ut rakt
fram.

Låg modell:

Att tänka på
Oflexibel:
Den här modellen har låg stabilitet. För att stödja upp har man valt
att ha hela väggar enda ner till golvet. Du kommer hämed inte kunna se ben och hovar. Kontruktionen är undermålig i val av väggens
skiva, lås och gångjärn. Den är heller inte justerbar och kan bara
användas till samma typ av häst. Den har låg livslängd och sämre
värde på andrahandsmarknaden.

Den här undersökningsspiltans konstruktion är
bågformad med rejäla fötter. Nackdelen är att
det inte finns någonstans att hänga upp sladdar eller droppåsar i. Låsen är klumpiga och det
finns en stor risk att hästen kan hoppa över.

ALLT OM TRAVSPORT
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Västerbo Stuteri 2019

Pojke Kronos

e. Donato Hanover - Flicka Kronos
Pojke Kronos är en ultrastammad talang. Hans far är succé Donato Hanover (1.08,5 -USD 2 998 777) och
moder Flicka Kronos, som själv sprang in 857 052 SEK och är efter Elithingsten Viking Kronos.
Mormor är elitstoet Keystone Gwen, som bland annat lämnat fyra miljonärer.
Där bland annat Lovely Godiva.
Pojke Kronos startade och segrade redan som tvååring och fick väldiga lovord från Roger Walmann.
Han hade en strålande teråringssäsong med fem segrar, bland annat; Grupp 1-loppet, Ulf Thoresons
minneslopp och E3 consolation. Han kvalade även in till Italienska Derby, ( Gr1) och var fyra i Europiska
Tre-åingschampionatet (Gr1). Han äldsta avkommor är födda 2016.

Pris: 2000 kr + 15 000 kr.
Moms och veterinärkostnader tillkommer.

Högt, avelsvärde 79 poäng
www.vasterbo.se •
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Michael Demmers
Bostad
Kontor, Kerstin Bergqvist
Susanne Demmers
E-post

070 - 545 44 62
0224 - 930 09
0224 - 93054
070 - 545 44 75
info@vasterbo.com

www.vasterbo.se •
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Västerbo Stuteri 2019

King On The Hill
e. Muscle Hill u. Lantern Kronos

Kingonthe hill har överlägsen stamtavla. Fadern, Muscle Hill är världens bästa hingst!
Han vann bland annat, under 2-årssäsongen försök och Final i Breeders Crown på Meadowlands, försök
och Final Peter Haughton Memorial, Final New Jersey Sires Stakes. Som treåing staplar han segrarna på
hög med; försök och Final i Hambletonian, försök och Final Canadian Trotting Classic, Final Breeders Crown
på Woodbine, World Trotting Derby, 2 heats i Kentucky Futurity, försök och Final New Jersey Sires Stakes på
Meadowlands, American-National Stake och Stanley Dancer Trot.
Modern Lantern Kronos vann bland annat Eleganst Image Stakes, var två i Hambletonian Oaksoch utsågs till
Årets 3-åriga sto i USA. Hon är helsyster till Going Kronos och har o aveln lämnat bland annat; The Bank,
och Hudson Riveri. Kort och gott en helt fantastiks moderslinje.
Kingonthehill kommer att finnas tillgänglig för ett begränsat antal ston. Så meddela ditt intresse i tid.

www.vasterbo.se •

Pris: 3000 kr + 22 000 kr.
Moms och veterinärkostnader tillkommer.

Bättre Stamtavla finns Inte!
www.vasterbo.se

• www.vasterbo.se •
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Michael Demmers
Bostad
Kontor, Kerstin Bergqvist
Susanne Demmers
E-post

070 - 545 44 62
0224 - 930 09
0224 - 93054
070 - 545 44 75
info@vasterbo.com

www.vasterbo.se •
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HÄSTHÄLSA

Hästens tänder
del 1.
136
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HÄSTHÄLSA

I Ove Wattles artikelserie i två delar, får vi veta det mesta om hästens
tänder och tandskötsel. Hur tandraspen kom till och hur människan
påverkat hästmunnen genom tiderna. I del två gör vi en historisk resa
bakåt i tiden och läser om hur man ”vårdade” hästen i munnen under
1800-talet. Men också hur den sköts idag.
AV: OVE WATTLE, LEG. VETERINÄR, HÄSTODONTOLOG, DOCENT OCH ÄMNESANSVARIG STORDJURSKIRURGI. INSTITUTIONEN FÖR KLINISKA VETENSKAPER OCH UNIVERSITETSDJURSJUKHUSETS HÄSTKLINIK,

F

ör cirka 20 miljoner år
sedan ökade tillgången
till betesgräs i Nordamerika vilket skapade nya
förutsättningar för lokala växtätare.
Meryhippus anses vara den första av
våra hästars förfäder som helt anpassades till att äta betesgräs, det vill
säga en föda vars bearbetning innebar ökad slitning av tänderna. Det är
kindtändernas (premolarer)) och oxeltändernas (molarer) emalj som utgör
tuggkapitalet. Dessa tänder kommer
för enkelhetens skull bara kallas kindtänder i texten nedan.
Anpassningen av tuggsystemet, blev
färdig för cirka 18 miljoner år sedan

och medförde att djuren fick hypsodonta kindtänder med ökad kronhöjd,
reservkrona, samt en tuggyta som
innehåller alla typer av tandhårdvävnad. Där finns veckade emaljåsar,
ett tjockt yttre cementlager, primärt
och sekundärt dentin och vad gällerkindtänderna i överkäken så finns
där en inre emaljåsstruktur fylld med
infundibulärt cement.
Med hyposodonta tänder menas
tänder som har fördröjd rotutveckling
och där initialt rotutvecklingen kompenserar för det tuggslitage som sker
när hästen äter vilket gör att tandens
totala längd bibehålls.
När tanden varit i slitning i drygt 10

år är roten så gott som färdigutvecklad
och slitaget gör att tanden därefter blir
kortare och kortare tills den är så kort
att den lossar och trillar ut.
Hästen är då vanligen över 25 år, så
länge inte något annat, exempelvis
ett metallbett eller tandrasp, slitet ner
tänderna fortare än vad det dagliga
ätandet gör.
Under de 18 miljoner år som
förflutit sedan hästdjuren fick sin
tanduppsättning har hästarna ökat i
storlek och gått från att ha tre tår till
bli enkeltåiga.
Men den hypsodonta tanduppsättningen och tuggytornas design har
Fortsättning på nästa sida
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c- perifer cement (omger tanden. e- emalj = tuggkapitalet. d1- primärt
dentin omger pulpan. d2- sekundärt dentin fyller utrymmet mellan pulpa
och tuggyta. ic- infundibulärt cement

varit så evolutionärt lyckad att antalet
tänder och deras utseende inte ändrats
under alla dessa år. Tuggytans area och
mängden emalj har kunnat relateras
till mängden foder som kan processas.
Mängden emalj som sticker upp över
cementen och dentinets nivå har relateras till tuggningens effektivitet. Sett ur
ett historiskt perspektiv kan det sägas
att designen på våra hästars tuggsystem
varit en succé oavsett storlek på och
typ av hästdjur, huvudets profil och
proportioner.
Hästens tanduppsättning
utgörs av, sett till varje käkhalva, tre
incisiver (framtänder), en canin-tand
(hörntand/bete), tre-(fyra) premolarer
(kindtänder) och tre molarer (oxeltänder).
Vargtanden (=premolar 1) räknas som
en premolar och det är därför som det
står tre-(fyra) premolarer. Om hästen
har vargtänder så blir det fyra och annars bara tre.
Vargtanden kan ibland trilla ut i samband med att P2 växlas från mjölktand
till permanent tand men oftast överlever den tandväxlingen. Genom att
tanden är så liten så kan den bli överbelastad när ett bett trycker mot den vid
ridning/körning. Hästen brukar då för-
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Normalt speglar alltid över- och underkäkens tänder
formen på motstående tand. När hästen biter ihop
på en sida skall det vara full tuggkontakt mellan
mötande tanddelar så att tuggkraften kan fördelas
över en stor yta.

söka flytta bort bettet med tungan och/
eller bita tag i bettet med de mycket
större kindtänderna, P2:orna. På grund
av att den oftast inte tål belastning
av ett bett är det vanligt att man låter
veterinären dra ut hästens vargtänder
under lokalbedövning. Vargtänder
brukar bryta fram innan ett-års ålder
och är lättast att dra ut på åringar det
vill säga innan deras rothinna hunnit
utvecklas fullt.
Hästar kan precis som vi bara tugga
på en sida åt gången. När de tuggar
för de, under en något gapande rörelse,
underkäken utåt på den sidan de skall
tugga för att därefter föra käken inåt
och lite framåt samtidigt som den biter
ihop och mal det foder som finns mellan tänderna. Det är alltså underkäkens
smalare kindtänder som i tuggrörelsen
maler mot överkäkens bredare, men
underkäkständerna är istället längre så
att respektive käkes emaljkapital räcker
till ungefär lika många års tuggande.
När det finns både en god tuggrörelse
och tuggkontakt ”borstar” hästarna
sina tänder rena samtidigt som de äter
grovfoder. Rengöringen är viktig för
tandhälsan och långa ättider med bra
tuggfunktion är viktig för hela hästens
välbefinnande. Hästens saliv är basisk ~
pH 9 och har en bra buffrande förmåga.

En häst på bete eller med fri tillgång på
annat grovfoder kan producera ett par
hinkar saliv/dag vilket gör att sådana
hästar inte brukar få magsår.
Hur tänderna slits beror på hur de
möter och nöts mot sin motstående
tand. Om en del av en tand, till följd av
ett över- eller underbett alternativt fullständig avsaknad av motstående tand,
inte slits kommer en hake att bildas. Då
kan det vara viktigt med slipningskorrigering av tänder.
Tändernas yttre består ju av
hårdvävnaderna cement, emalj och
dentin. När man raspar eller på annat
sätt slipar på tuggytan tar man bort
tuggkontakter och dessa kontakter
är borta till dess att omkringliggande
hårdvävnadsytor slitits ner lika mycket som det man tog bort. Emalj är det
hårdaste materialet så det är motstående tands emalj som formar tändernas
yta på ett sätt så att emaljåsarna på en
normal tuggyta alltid sticka upp ovanför cement och dentin.
Om man slipar bort emaljåsarna på
en tand så kommer det, jämfört med
emalj, mjukare cementet och dentinet få ta mer tuggmotstånd och inom
90 dagar har tanden nötts ner så att
nivåskillnaderna mellan emalj-den-
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Hästens tanduppsättning utgörs av, sett till varje käkhalva, 3 incisiver (framtänder),
1 canin-tand (hörntand/bete), 3-(4) premolarer (kindtänder) och 3 molarer
(oxeltänder)

tin-cement blivit desamma som innan
raspningen. Detta gäller förstås bara om
tanden hela tiden varit i tuggkontakt.
Hästens hypsodonta tänder skjuts ju hela
tiden fram för att nå tuggkontakt. Det
bildas ingen ny emalj i en vuxen hästs
tänder så slipar man ner en tand så kommer den alltså både skjutas fram fortare
och ta slut (trilla ut) fortare. En hästs
kindtänder slits normalt tre-(fyra) mm på
ett år men man kan genom att slipa ner
all emalj på tuggytan faktiskt dubbla hastigheten med vilken en tand skjuts fram.
Den första tandraspen presenterades 1849. Tandraspning var under en stor
del av 1900-talet förknippat med hästtandvård. Men, det har gjorts flera studier

Om man använder en pinne/checkbett så
kommer den göra att hästen gapar och
därmed ökar risken för sår i kindslemhinnan
i jämfört med om man bara använder
kindstropp.

av rutinmässig tandraspning av vassa
emaljåsar längs kindtändernas
in- och utsidor, men ingen studie har
kunnat visa på någon positiv effekt av
åtgärden. Modern hästtandvård består
istället av en grundlig klinisk undersökning där tuggfunktionen bedöms och
därefter gör man, om det behövs, riktade
slipningskorrigeringar på enstaka tänder
så att hästen kan tugga bekvämt.
Det är viktigt att tuggrörelsen är bekväm
så att tänderna belastas på ett korrekt sätt
för en felaktig tuggbelastning kan medföra att tänderna börjar flytta på sig och
foder kan fastna mellan tänderna. Alla
problem som påverkar tuggfunktionen,
exempelvis foderinpackning, måste fixas
och trasiga tänder lagas eller dras ut.

Har hästen tillpassad utrustning och
kan tugga normalt får den inga sår i
kindslemhinnan av tändernas vassa
emaljåsar.
Fortsättning på nästa sida

Kanske Sveriges billigaste träningsvagnar?

Speedcart
Säkerhetsvagnar
och Sulketter
073-33 44 260 - vagnmakarn@outlook.com - Vi finns på Facebook!
ALLT OM TRAVSPORT
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Bilden ovan visar kurvaturen vid en hake
som har förändras efter korrigering/
slipning med ett roterande instrument.
En mindre tvär kurva möjliggör en normal
tuggrörelse. En så här stor hake kan inte
slipas bort på en gång utan måste minskas
successivt eftersom pulpan som finns i
denna tanddel måste hinna dra sig tillbaka.

Normalt är det bara någon eller några
enskilda tänder som behöver åtgärdas på de hästar som har problem. På
många hästar konstaterar man bara att
inget behöver göras åt tänderna men
däremot kan man för munhälsans skull
behöva passa till utrustningen bättre.
Om man jobbar med hästtänder bör
man helst kunna identifiera eventuella
utrustningsorsakade munhåleskador och
om det behövs ge utrustningsråd.
De flesta tandproblem är lättare att

Det största ”lediga” utrymmet i en hästmun
finns mellan kindtänder och kindslemhinna, vita
pilar, för att hästen skall kunna röra underkäken
och tugga ordentligt.

åtgärda innan det gått så lång tid att alla
kindtänders tuggyta förändrats till följd
av slitaget från ett onormalt tuggande.
Man ska alltså inte glömma att kontrollera avelsmärrars munhälsa i samband
med att de sätts i avel. Om mun- och
tandhälsan ser normal ut och hästen
inte har över- eller underbett samt inte
skall användas med bett i munnen så
brukar man inte behöva kontrollera
munhälsan mer än var två-tre år.
Det är däremot viktigt med årlig mun-

Sår i kinden på en häst som gapat
och fört underkäken onormalt när
den tuggat. När hästen gapar fullt
ut så kommer kindslemhinnan nära
överkäkständernas emaljåsar. Målet
med tandvården måste vara att hästen
skall kunna tugga utan att gapa
onormalt mycket och att utrustningen
skall anpassas så att den inte ger
direkta tryckskador eller får hästen att
gapa så mycket att det uppstår sår i
kindslemhinnan.

håleundersökning under den period av
livet som hästen växlar tänder och huvudet växer till, det vill säga vid två, tre,
fyra och fem års ålder.
Det går oftast mycket snabbare och
enklare att åtgärda fel i tuggsystemet på
den unga hästen jämfört med medelålders dito.
En häst äter normalt 14-18 timmar om
dygnet och det är viktigt för välbefinnandet att det får göra det så bekvämt
som möjligt. Munhälsan är viktig!

u

WEBBSHOP FÖR TRAV ÄLSKARE!
Vi har görmöe grejer...
nästan allt!
Täcken • Bandage • Huvudlag • Seldon • Foder • Pulsmätare • Kläder • Benskydd • Vagnar • Tillbehör

Färjestads Rid Trav AB • Karlstad • 054-216831 • www.frtab.se
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Skåda given häst i munnen!
Vi säger tvärtemot det kända talesättet och
uppmanar till en regelbunden kontroll av din hästs
tänder.
Tandsjukdomar hos djur är ofta en förbisedd diagnos som
orsakar onödigt lidande. UDS specialist med tandteam gör
allt från rådgivning kring bettsling till att laga skadade tänder
och dra ut stora frakturerade kindtänder.
Kontakta hästkliniken för att boka tid: 018-67 29 50.

Ultunaallén 3C, Uppsala
www.uds.se

HILLUSTRIOUS

Muscle Hill • Mom’s Millionaire • Pine Chip
1.52,0 - $ 214,008

Hillustrious moderstam är något utöver det vanliga.
Mom’s Millionaire har redan satt sina spår i historien.
Hennes förstfödda var ingen mindre än SNOW WHITE.

Mom’s Millionaires avkommor
2005 Snow White
2011 Hillustrious
2012 Top Dollar
2014 Thats All Moni
2015 Sonofamillionaire

2, 1,52,4
3, 1,52,0
3, 1,53,1
3, 1,52,1
2, 1,56,4

USD 1,433,551
USD 214,008
USD 92,097
USD 488,714
USD 45,122

”Hillustrious gjorde två fantastiska lopp för mig i Sprintermästaren.
Han visade där att han tillhörde den absoluta eliten. Hans teknik var
briljant och det är så den nya generationens hästar ser ut. Dessutom
så har han en modersstam av ultraklass. Han måste vara av stort
intresse för stoägarna” // Johnny Takter

”Det kändes direkt när jag körde honom första gången att detta
var något extra! Jag gick tidigt ut och ansåg att jag hade en häst
för Elitloppet. Det står jag fortfarande för. En mer okomplicerad
och välstammad Muscle Hillson är inte lätt att hitta. Jag rekommenderar starkt honom till uppfödarna” // Anders Svanstedt

Roger Gustafsson 070-668 95 40

Pris: 2.000 kr vid dräktighet (30 dgr)
23.000 kr vid levande föl.
Moms och veterinärkostnader
tillkommer.
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Torsfalls Gård· 593 96 Västervik
stallgustafsberg@hotmail.com
Övrig information och bokningar Sievert
Ingvarsson 070-5595807 si@ponesia.se
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SVENSKT REKORD!
av Quarcio avkomma

Tycoon Broline vinner sin debut på 14.9, 2140m volt.
Ingen svenskfödd 3 åring har travat fortare i sin debut över den aktuella distansen.
Björn Goop - ”Har aldrig varit med om en häst som påminner så mycket om sin far eller mor,
det finns det där lilla exrta i honom.”

Mycket lovande avelsstart.

3 åringarna vinner i var femte start, och var
fjärde har tjänat över 100.000 kr.

AMERINDIENNE
QUARCIA sto
FUSION SCOOP
SOUZY sto
ÅSENS BOGGIE
FURY SCOOP sto

14,1 am
14.4 am
13.7 am
15,1 am
15,1 am
14,7 am

280.000:227.000:132.000:131.000:117.000:114.000:-

Av 16 st 2-åringar i andra kullen
har 5 st redan kvalat och 3 startat!

Amerindienne tar här sin 5:e raka seger på Solvalla!

Passar alla ston med sitt out-cross blod!
Quarcio du Chene
Ingen
bokningsavgift!

Vinnare av bl. a. Finlandia Ajo, Müllers Memorial,
Prix d’Issigeac, Prix Doynel de Saint-Quentin, Ssang
Young Europamatch och totalt Sju Gulddivisioner
varav två finaler. Tvåa i Oslo Grand Prix. Trea i
UET Masters (målfotoslagen), Prix d’Été, Copenhagen Cup.

Roger Gustafsson 070-668 95 40
Torsfalls Gård· 593 96 Västervik
stallgustafsberg@hotmail.com

Pris: 3.000 kr vid dräktighet (30 dgr)
18.000 kr vid levande föl.

Vid två bokningar erhålles 20% rabatt på fölavgiften.
Moms och veterinärkostnader tillkommer.

KALLBLODSHINGSTAR 2019 • KALLBLODSHINGSTAR 2019 • KALLBLODSHINGSTAR 2019 • KALLBLODSHINGSTAR 2019

2019

KALLBLODSBLOCKET

KALLBLODSHINGSTAR 2019 • KALLBLODSHINGSTAR 2019 • KALLBLODSHINGSTAR 2019 • KALLBLODSHINGSTAR 2019

Vi samarbetar med

Hudik Stallion AB
Järvsöfaks väg 133
824 94 Hudiksvall

lotta.o.bodin@gmail.com

halsinge.trav@jop.nu

Välkommen Att boka hingst 2019!
TEKNO ODIN

TEKNO ELD

e. Moe Odin – Lyana e. Spang Best

e. Tekno Odin – Eldsiri e. Järvsöfaks

*1.18,5a • 10.738.062 kr • 122 st: 72-17-8 • Index 131

*1.22,7a • 2.874.107 kr • 26 st: 18-3-2 • Index 134

Bokning: 5.000 kr. Levande föl: 30.000 kr.

Bokning: 2.000 kr. Levande föl: 20.000 kr.

LOME BRAGE

MÅNLYKKE A.M.

1.19,3a • 4.050.782 kr • 94 st: 38-14-11 • Index 122

1.23,0a • 620.893 kr • 17 st: 11-2-1 • Index 119

Bokning: 2.000 kr. Levande föl: 20.000 kr.

Bokning: 2.000 kr. Levande föl: 16.000 kr.

SMEDHEIM SOLAN

NORHEIM SVENN

1.19,7a • 3.709.317 kr • 68 st: 16-17-8 • Index 127

1.24,0a • 1.472.513 kr • 18 st: 10-2-3 • Index 126

Bokning: 2.000 kr. Levande föl: 16.000 kr.

Bokning: 2.000 kr. Levande föl: 12.000 kr.

JÄRVSÖ BJÖRN

JÄRVSÖ TORE

1.24,6m • 1.042.828 kr • 32 st: 9-7-1 • Index 120

*1.23,3a • 549.481 kr • 21 st: 8-5-1 • Index 125

Bokning: 2.000 kr. Levande föl: 12.000 kr.

Bokning: 2.000 kr. Levande föl: 12.000 kr.

e. H.G.Balder – Lomestjerna e. Gullbrun

e. Bork Odin – Lila e. Bokli Balder

e. Järvsöviking – Fromelina e. Lykke Gutten

e. Månprinsen A.M. – Timba e. Elding

e. Järvsöfaks – Norheim Elle e. Elding

e. Horgen Tore – Tumlan e. Järvsöfaks

Moms tillkommer på samtliga priser

Bokning: www.jop.nu • Stina Wimark, 070-655 09 29
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Foto: Meta Sjödin

Fadern Järvsöfaks, världens bästa kallblod genom tiderna
behöver ingen närmare presentation och moderstammen
har lämnat unghäststjärnor och avelshingstar i många rakt
nedgående led.
Att Smedsbo Faksen också är Eldingfri gör honom extra attraktiv i aveln, då denna blodskorsning lämnat ett oräkneligt
antal storstjärnor som t.ex sagolika Lannem Silje.
Smedsbo Faksen raderade ut Järvsöfaks 17 år gamla svenska rekord för fyraåringar över lång distans (a) när han vann
uttagningslopp till Norskt travderby.
Tidigare den sommaren hade han även suddat ut Månprinsen A.M. från svenska rekordlistan för fyraåringar över
medeldistans (v). Som äldre har han bl.a tagit bejublade
segrar på franska huvudstadsbanan Vincennes.

Fri från Elding
Populär bland toppstona

SMEDSBO FAKSEN

e. Järvsöfaks - Kjöstads Besta - Spang Best
Avgifter 2019
Bokning: 2.000 kr. Levande föl: 12.000 kr
Moms tillkommer på samtliga priser

2011 *1.23,8am • 1 646 417 kr • 63 st: 14-8-9 • Index 121

Bokning: www.jop.nu eller Stina Wimark, 070-655 09 29

Debut i aveln!

B.W.MODDE
e. Moe Odin u. elitstoet, Gullan Fax

ue. Järvsöfaks
26 st 12-2-2 rek. 22,5k 1,1 milj.

Modern har lämnat
tre godkända
avelshingstar

ULVSÅS ZICO

PHILIP ESS

e. Moe Odin u. Aaby Lina
ue. Aaby Pil

e. Briskeby Philip u.Tangen Pia
e. Lome Elden

70 st 7-10-6 rek. 24.8m 800´.

(4)25,7m (4)22,8ak 1,8 milj.

Har lämnat Sveriges
snabbaste
4 års sto 2018

Pris: 2 000 kr + 14 000 kr
Överby Stuteri, Överbyn 135, S- 834 98 Brunflo
Tel: 070 523 60 84 (Anita Löjdahl)
Email: anita@overbystuteri.se
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Pris: 0+ 12 000 kr

www.overbystuteri.se

Derbyvinnaren
med det guldkantade
mödernet
Pris: 2000+ 12 000 kr
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LOME KONGEN
113 st: 32-15-10 • 20,6ak • 21,4k • 21,5m*

Lome Kongen har visat att han passar ypperligt i
svensk avel – han har lämnat sex miljonärer i
Sverige redan, lägg det till de sju han har i Norge
och han har totalt 13 miljonvinnande avkommor.
Lome Kongen lämnar mycket med alla typer
av stammar – hans miljonärer har många olika
morfädrar och i de flesta av fallen är han far till
moderns vinstrikaste avkomma.
Lome Kongens avkommor har vunnit MASSVIS
med storlopp – Sjö Vinn vann Svenskt Kallblodskriterium 2016 och Lome Felix vann 2011.

LOME

Han har mycket stark morstam som lämnat ett antal
premierade hingstar bl.a. elithingsten Lome Elden
samt välkända Lome Brage, Lome Diamant, Kaprell
och Dally Sjurson.

e. Spikeld

KONGEN
Lome Kongen har visat att han passar ypperligt i
Naturlig
svensk
avel – hanbetäckning
har lämnat sex miljonärer i Sverige
redan, lägg det till de sju han har i000
Norgekr
och
Språngavgift................2
han har totalt 13 miljonvinnande avkommor.

Fölavgift........................8 000 kr

u. Tröpila e. Pilmin

Han har mycket stark morstam som lämnat ett
antal premierade hingstar bl.a. elithingsten Lome
STUTERI
GULDHAGEN,
Elden samt välkända
Lome Brage, LomeLövånger
Diamant,
Kaprell och Dally
Sjurson.
070-311
11 39,
070-246 31 32

Lome Kongen har själv lämnat sex avelsgodkända
hingstar bl.a. 1.19 travaren Föynland Kongen.
Lome Kongen ger, liksom fadern, elithingsten
Spikeld, både goda sto- och hingstavkommor.
Lome Kongen har, relativt sett, en låg inavelskoefficient och hans stam passar de flesta stammar. Passar
alltså blodslinjer med Järvsöfaks och/eller Elding.

guldhag@yahoo.se

Vet.
+ moms
Lome Kongen har själv lämnat sex avelsgodkända
Lome
Kongen
lämnartillkommer.
mycket med alla typer
hingstar bl.a. 1.19 travaren Föynland Kongen.
av stammar – hans miljonärer har många olika
Hingstkatalog
Lome Kongen ger, liksom fadern, elithingsten
morfädrar och i de flesta av fallen är han far till
Spikeld, både goda sto- och
moderns vinstrikaste avkomma.
Naturlig betäckning
hingstavkommor.
Lome Kongen har, relativt sett,
Lome Kongens avkommor har Språngavgift............... 2 000 kr
Fölavgift
.......................8
000
kr
en låg inavelskoefficient och
vunnit MASSVIS med storlopp

-15

16-01-13

19.54

Sida 31

Norska Transporthingstar
på Överby Stuteri 2019

– Sjö Vinn vann Svenskt Kallblodskriterium 2016 och Lome
Felix vann 2011.

Bork Odin
Bokli Rapp
Horgen Tore
Vill Solen
Spik Mollyn
Storm Teddy

Vet. + moms tillkommer.

hans stam passar de flesta stamSTUTERI GULDHAGEN, Lövånger
mar. Passar alltså blodslinjer
070-311 11 39, 070-246 31 32
med Järvsöfaks och/eller Elding.
guldhag@yahoo.se

4 500 kr + 25 000 Nok
3 000 kr + 12 000 Nok
2 000 kr + 14 000 Nok
2 000 kr + 6 000 Nok
2 000 kr + 6 000 Nok
2 000 kr + 6 000 Nok

Semin o vet.avgift tillkommer
Sista tid för beställning av transportsperma är 8.45.
Mer info på www.overbystuteri.se

Överby Stuteri är den enda
EU godkända stationen norr om Stockholm!

För mer info om våra hingstar, transport från
Norge eller bokning, kontakta
Anita 070- 52 360 84
eller på overbystuteri.se

QVARTING

Stuteri

e. Qvadrigo
u. Luvbruna ue. Pål Lunar
120 st 15-24-18 rek. 22,3 k 1 milj. kr

Första året i aveln 2018

Qvadrigo som lämnat bl.a
Rino Dox 2 milj 22,1k
Adrigo 1,4 milj 22,9ak
Karelli 1,1 milj 23,7k
Pris: Bokning 1 000 kr + 11 000 kr + moms

FLEX

Född 2015 • 107 • 24-12-9 • 1 895 400 kr
Bokning:
2 000:Levande föl
10 000:+ moms.

e. Järvsöfaks u. Trollvalla ue. Troll Jahn

Derbyfinalist som tagit 4 V75-segrar (två dubbelcupsfinaler) varav klassiska
Svensk Travsports Guldtäcke på Dannero, Emil Perssons Memorial på
Årjäng (segertid 1.22,2/2160v) och Sjunga Best Minne på Östersund.
Flex tävlar fortfarande med framgång i yttersta eliten och sprang in
närmare 400 000 kr 2018. Flex är linjeavlad på legendariska Jäntungen
- stammoder både till pappa Järvsöfaks och mamma Trollvalla.

Flex kommer finnas på Tomteboda Stuteri under 2019.
För mer info och/eller bokning ring: Tommy Larsson 070 - 899 94 21
eller Nathalie Blom 070-5457092
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MINSTATION I MÄLARDALENDIN SEMINSTATION I MÄLARD
Flera st
o
högre r n, ju
abatt :)

Välkommen!
ård ligger i Enköping och är mottagarstation för transporterad2färsk
792 773kr
n alla raser. Vi välkomnar dig och ditt sto, här går hästarna i trygga
106s st: 24-20-9
grupper i stora naturhagar. Läs mer på www.myrsjogard.se

Välkommen!
Myrsjö Gård ligger i Enköping och är mottagarstation för transporterad
sperma från alla raser. Vi välkomnar dig och ditt sto, här går hästarna i
grupper i stora naturhagar.
Flera stLäs mer på www.myrsjogard.se
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DIN SEMINSTATION I MÄLARDALEN

Tangen Scott

ston,
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TANGEN SCOTT

Stor
Stark &
Snygg

Tangen Scott

TANGEN SCOTT

Säsongen 2016 hade vi 160 ston på semin!
Född~ 2003, e.Moe Odin – Slogum Vår e.Atom Vinter
Säsongen 2016 hade vi 160
Vi samarbetar med Mälarklinken
Hästklinik
ston på semin.
Vi inseminerar
som är vår seminveterinär.
alla2003,
raser e.och
samarbetar
med
Född
Moe
Odin – Slogum
Vår e. Atom Vinter

Tangen Scott

Född 2003, e. Moe Odin – Slogum Vår e. Atom Vinter

Bokningsavgift 2 000.- + moms (2 500)
Mälardalens hästklinik som är ANTINGEN:
vår seminveterinär.
45 dygns avgift 8000.- + moms (10 000 )
Och då ingår en foster försäkring på 10 000 i
Född 2003, e.Moe Odin – Slogum Vår e.Atom VinterLivvärde och 120 000 i veterinärvård. Agria.
ELLER:
Levande fölavgift 10 000.- + moms (12 500 )
Född 2003, e. Moe Odin – Slogum Vår e. Atom Vinter

TANGEN SCOTT
Tangen Scott
e. Moe Odin - Slogum Vår e. Atom Vinter

Tangen Scott vann det norska Derbyt och han är även far till Derbyvinnaren Timian Scott som var
den häst som stoppade Lannem Siljes segertåg! Närmare tre miljoner insprunget. Hans främsta avkomma, Järvsö Pegasus har närmare 2 miljoner på kontot och blev redan som 3-åring avelsgodkänd. Tangen
Scott har korrekt benställ och snygg extriör vilket borgar för en hållbar individ.
Ett mycket trevligt psyke i alla lägen vilket han genomgående nedärva till sina avkommor.

282 kr - 104 st: 24-20-9
• Kors 159 • Längd
162cmGård To stuna, 749 72
3.014.282
kr - 104 st: 24-20-9
• Manke 159 • Kors 159 • Längd
Anita• Manke
Rostner159
070-4769873
Myrsjö
Fjärdhundra
www.myrsjogard.se
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trevligt psykesamt
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Detta verkar han genomgående nedärva till sina avkommor!
Anita Rostner - 070-476 98 73

Myrsjö Gård, Torstuna, 749 72 Fjärdhundra
Vi seminerar alla raser. Er seminstation i Mälardalen!
Pris: Ingen boknings- eller språngavgift. 17 dagars dräktighetsavgift 4.000 kr + moms.
Levande fölavgift
8.000kan
kr + moms.
Han
stolt presentera en summering

Pris: Ingen boknings- eller språngavgift.
17 dagars dräktighetsavgift 4.000 kr + moms.
Levandewww.myrsjogard.se
fölavgift 8.000 kr

Anita
Dyrast på auktion
-17Rostner - 070-476 98 73
Myrsjö blyg
Gård, Torstuna,
Fjärdhundra
Hingsten, Buska
såldes 749
för72300
000:-

Torstuna, 749 72 Fjärdhundra
www.myrsogard.se

OBS! Priset 2000 kr + 9800 kr.
Har ni råd att inte ta föl efter Vikingen

Vi seminerar alla raser. Er seminstation i Mälardalen!

Sveriges mest prisvärda kallblod
OBS PRISET: 2000 kr + 9800 kr.
Moms & ev veterinäravgifter tillkommer.

ALLT OM TRAVSPORT

Vi seminerar alla raser. Er semin

på:
Anita Rostner, 070-476 98 73. MyrsjöGård
54 starter, 20-10-8
• 1.25,5l, 1.22,6ak, 1.23.0am • 3 028 504:-

Vinstrikaste fadershingstar kallblod;
Järvsöfaks 9 996 000
Moe Odin 8 483 000
Järvöviking 4 899 000
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i både det

Svenska och Norska Derby.

”Lämnar både bra ston
och hingstar”

Några av Järvsövikings
framgångsrika avkommor;
Järvsö Blomster 1.451.258:Hulte Nova 1.289.509:Bro Viking 1.297.950:Järvsö Björn 1.042.826:Björs Frejs 1.124.808.-

Tomteboda Stuteri, Myskje 944, 826 92 Söderala
Tel: 0270 - 425400 • 070-2952501
www.tomtebodastuteri12.dinstudio.se
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Rabattsystem tillsammans med
Stall Slotts vid bokning av mer än 1 hingst.

Stuteri C.G.
LIX MOLLYN

E. Skaffer Brunen u. Riga Mollyn e. Alm Rigel
97 starter 19-15-9 • 1 533 174 • 21,9aK
Avelsindex: 120

Pris: 2000:- vid 17dgrs dräktighet
+ 8000:- i levande föl.

V75-vinnaren som slagit Hallsta Lotus och efter nästan 100 starter sprungit in 1.5 milj. Har på
endast 5 avkommor lämnat halv miljonärskan Lisa Mollyn, vinnare av bland annat Norrlands stoelit
final. Under 2018 levererade han 100% dräktighet på 11 ston! Vill du satsa på kvalitet med ett
outcrossblod är han ett väldigt starkt kort.

E. Moe Odin
u. Emma Tabac
e. Toddy

ODIN TABAC

Tidig som tävlingshäst då
han travade 1.28 redan
som 3-åring och var sedan
finalist både i norska
kriteriet samt derbyt.
Lämnat tre miljonärer på
små kullar och det finns
derbysegrar både i sto och
hingstklassen. Söker du en
tidig stjärna för de klassisBRISKEBY PHILIP
ka loppen är den här Moe E. Moe Odin u. Briskeby Jenta e. Rappfot
Odin sonen på ett starkt
42 starter 11-9-4 • 739 330 • 24,5aK
möderne det givna valet!
Avelsindex: 121 • Synchrogait: AA
Avkommor: Philip Ess (1.22,8/1.8 milj) Avelsgodkänd och derbyvinnare. Bodbäckssiv (1.23,5/1.3 milj)
Stoderbyvinnare. Philip Lyn (1.21,7/1 milj) V75-vinnare.

102 starter
41-21-8
• 3 567 965•19,1aK
• 20,0aM
Avelsindex: 124

Efter en fantastisk tävlingskarriär där han levererar en segerprocent på 40
och 3.5 miljoner i insprungna pengar är det äntligen dags för avel på heltid.
Han tillhörde eliten ända fram till sista säsongen och travade tre gånger under den magiska 20-gränsen. Första kullen född 2011 har en startprocent
på höga 82% och där Höstbo Stig (23,2/627’) samt Fanny Tabac (24,6/473’)
utmärker sig. En Moe Odin son som garanterat kommer utmärka sig i
kullarna framöver som avelshingst!

Pris: 2000:- i bokn.avgift + 10000:- i levande föl.

Pris: 2000:- i bokn.avgift + 10000:- i levande föl.

Marie Johansson 073-559 91 32 • Hans Strålman 070-1901279 • info@stutericg.se • www.stutericg.se

Blixtsnabb
e. Järvsfaks u. Sindy Stjerna e. Spikeld
Blixtsnabb blev direkt en snackhäst då han i september som
2-åring kvalade in på rekordtiden 1.34,6/2180. Sedan inledde
han karriären strålande med två raka segrar i ST`s Unghästserie.
Han noterade 1.31,6/2 140m i debuten och följde upp med
fenomenala 1.29,5/2160 redan i livets andra start. Efter drygt
1,5-års tävlingsfrånvaro och med endast ett lopp i kroppen
segrade Blixtsnabb i både försök och final av DNT´s 5-årslöp på
Drammen med hela 535 000.- i förstapris!

3/4-bror till
succéhingsten
Åsajerven

Välj Blixtsnabb- Snabbaste
vägen till vinnarcirkeln!

Blixtsnabb är 3/4-bror till succéhingsten Åsajerven. Modern Sindy Stjerne importerades från Norge 2004 och har även lämnat
avelsgodkände Adrigo (född -05) som tjänat 1,3 mkr och duktiga stoet Sindyfaksa (-07) som tagit fem segrar och tjänat 221
000.-. Mormor Nordheim Sindy har även lämnat Skolapp (853
000.-), Sindy Vinter (753 000.- och mor till Åsajerven), Åsagnisten
och Schumi (mor till Schuvar, Åsaelden och Sleipner Tor). - 20
8-1-1 812 506 SEK 1.24,3k - 1.24.6am.

Pris 4 000.- vid konstaterad dräktighet (17 dygn) samt 7 000.- vid levande föl.

Moms tillkommer på alla avgifter.

h
Bokning och information; Monica Lierud 070-640 45 80 Lie Semin www.liesemin.se

ALLT OM TRAVSPORT
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Stjärna som ung:
Seger i Norskt Derby, 2:a i Norskt Kriterium,
1:a i Linje5, samt Jakob Meyern pokal.
Stjärna som äldre:
Segrar i Nordiskt Mästerskap (2 ggr)
TGN-sprinten,Tröndelagspokalen,
Norskt Mästerskap,Vintillatravet (2 ggr)
och flera andraV75-lopp.

MÖRTVEDT JERKELD
e Lome Elden - Mörtvedt Jerkila, 132: 45-19-21, 6,6 miljoner intjänat, 20,0ak

”A - Mycket god
förärvning”

Stjärna i aveln:
Far till 9 avelsgodkända hingstar, bl.a Derbyvinnaren Wik Stjernen, Norske mästaren
Tekno Jerken, rekordkvalaren Tomeld ÖK.
Lämnar både bra unghästar och äldre.
Lämnar även bra ston som tex Wik Ida,
Ness Tjo Stjerna och Tangen Jerkila.

Pris: 2 000 kr vid bokning, 14 000 kr vid levande föl.
Tjänstgör med semin.Transport till gdk stationer.
Veterinär, uppstallning och moms tillkommer.

Wessel Odin var själv en utmärkt
tävlingshäst med segrar i bland annat
Erik Garbergs Minneslopp och FW
Ramslands Minneslopp. Mamman,
Katinka Best har även lännat Wessel
Svarten och Wessel Egden.
Mormorsmor, Kristine Mollyn vill man
gärna ha i stamtavlan på alla sina hästar.
Härifrån kommer ett otal segerstaplare
och dugliga hästar. Både i tävlingsovalen
och avelsboxen.

WESSEL ODIN
e Moe Odin - Katinka Best, 50: 13-8-7 1 078 465.-, 24,0k

” Moe Odin-hingst
med supermöderne

Pris: 0 kr vid bokning, 6000 kr vid levande föl.
Tjänstgör med semin.Transport till gdk stationer.
Veterinär, uppstallning och moms tillkommer.

Nyhet 2019 - Vi seminerar nu även med fryst sperma
Vi är även mottagarstation för transportsperma.
E-post: stall.dubbel-w@lyckselenet.se
Telefon: 070-546 64 73 Göte, 070-298 27 79 Jeanette
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KALLBLOD
En härlig vinterbild på Plurus och Björn Svensson under arbete i skogen.
Foto: Kjell Jonsson.

Plurus en rekordhäst
rakt in i evigheten
TEXT: WILLY KLAESON

Han hade en arbetshäst till mamma och han verkade oduglig som travhäst.
Men den vänlige Plurus skulle vända på steken och när han avslutade sin
karriär som 16-åring kallades han nordsvenskarnas konung.
Dessutom tangerade han ett svenskt rekord som han och likaledes historiske
Helge Solo kommer att ta med sig in i evigheten.
u
Fortsättning på nästa sida
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ville många med ambitioner använda honom. Så även Paul Oscarson.
Han bestämde sig för att göra resan
till Mellerud med sitt goda sto Trava
Lill. En granne fick höra talas om den
förestående resan och frågade om
Oscarson kunde ta med sig arbetsstoet
Zingva för betäckning hos Solo. Det
var inte fel med extra bensinpengar så
Zingva fick åka med.
Båda stona tog sig och Paul Oscarson körde hem till grannen för att
lasta av Zingva.
– Då kom tanten ut på trappen
och vägrade ta emot Zingva. Det var
Plurus på jobb i skogen tillsammans med Paul Oscarson och Björn Svensson.
bara för Paul att ta med henne hem.
Året är 1961 och Plurus vinner detta år 17 lopp på travbanorna. Foto: Kjell Jonsson.
Han fick ta över Zingva fast han inte
ville. Hon var en riktigt otäck häst, en
pissmärr, berättar Björn.
–Plurus fick mycket träning men så blev Dagen före och efter lopp blev det bara
Han skulle lära känna Zingva när
han bra också, minns Björn Svensson som halv dos. Övrig tid var det arbete på går- han började jobba för Paul Oscarson
under sju år skötte och tränade stjärnan
den som gällde.
1956.
från Medelpad.
En försommardag 1948 födde den
Björn Svensson berättar färgstarkt
Vi går tillbaka till begynnelsen och arga Zingva ett fuxigt hingstföl efter
om en annan tid då flertalet svenskar fick
återkommer till Björn.
Solo. En fin,
hugga i och smutsa ner händerna för att
Plurus kom egentligen
kraftig liten
överleva. Björn var bara 14 år när han
till lite av ett misstag.
häst som det
började arbeta hos Plurus ägare Paul OsPaul Oscarson skulle
dock inte
carson på gården Bodacke i Liden fem mil
köra ner ett eget avfanns stora
nordväst om Sundvall.
elssto till Mellerud i
förhoppningar
– Paul hade 14 boxar som var fulla
Dalsland för betäckning
på – mamman
men bara två starthästar, Plurus och en
med avelsgiganten Solo.
var ju brukstill. Jag började dagen med att fodra och
Hingstens härstamning
häst och inte
släppa ut hästarna och sedan mocka boxgodkändes inte som rent kallblod i Norge av den sort Paul Oscarson frivilligt
arna. Klockan nio var det frukost inne i
men i Sverige registrerades avkommorna. skulle ha införlivat bland sina fölston.
Britt Oscarsons kök. Det var kornmjölsDet fuskades en del med inblandning
Inga speciella förhoppningar alltså,
gröt och saltströmming, alltid samma.
av varmblodshästar i kallbloden på den
men han kunde kanske duga i skogen.
Sedan gick jag ut och körde Plurus i två
tiden och vissa menade att Solo inte var
Paul drev jordbruk och hade mycket
och en halv timme. Varje dag, utom lörren. Men godkänd i Sverige var han och skog och en häst för skogskörning
dag och måndag om han startade söndag.
eftersom avkommorna var outstanding
behövdes alltid. Hästen verkade dock
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KALLBLOD
Paul Oscarson med sin
Plurus. Foto: Bergsåkers
bildutställning.

En sextonåring slår till. Plurus vinner
på Solänget 1964 före toppstoet
Hamra. Foto: Torsten Eriksson.

hyfsad i typen och travade inte så tokigt
heller. Därför blev det en del träning
och när den numera kastrerade hästen
var tre år anmäldes han till start. Det
var på vårkanten och han hängde inte
alls med utan lunkade in som sista häst
i mål på tiden 2.22,0. Oscarson tänkte
att ett försök till kan det vara värt men
det slutade lika illa. Plurus var åter sist i
mål, denna gång på 2.15,5. Ingen idé att
starta en häst som blev utklassad, så det
fick bli skogen kommande vinter.
Och där hände något.
Plurus fick den styrka han behövde
och började se ut som en riktig häst.
Paul Oscarson anmälde igen och Tore
Andersson körde. Första starten var
inte så lyckad, Plurus slutade åter i det
slagna fältet på 2.03,7, men sedan verkade det som om någon tryckt på en
knapp. Plurus överraskade med att som
fyraåring ta sju segrar, fem andra- och
tre tredjeplaceringar på 19 starter. De
närmast följande åren fortsatte han
tävla duktigt men segerprocenten sjönk
något.
Snart skulle Björn Svensson komma

in i bilden. Hur gick
det till när han lärde känna Plurus?
– Jag började
springa i stallen
på Bergsåker som
pojk. Jag fick dröga
hästar åt Tore Andersson, som var
championtränare
då.
Vid den tiden
körde Tore Andersson fortfarande
Plurus i lopp. Paul Oscarson körde själv
Soldat men skulle snart föredra den
yngre hästen.
När Björn drögade hästar hos
Andersson hade Plurus hunnit bli åtta
år. Paul Oscarson hade fullt upp hemma
på gården och med sitt åkeri och hade
inte tid att träna hästar. Han erbjöd den
pigge 14-åringen jobb på Bodacke.
Plurus var vid det laget en topphäst
bland kallbloden på Bergsåker och
Björn tyckte det var bäst att fråga Tore
Andersson hur han skulle träna häst

– Kör utav bara helvete var svaret jag
fick. Och det gjorde jag, säger Björn.
Det var inte något vidare detaljerat
recept för framgång Björn fick med sig.
Han bestämde sig för att köra Plurus
två och en halv timme om dagen, varje
dag, utom när det var tävling, och som
ni läste ovan, de två dagar som omgav
tävlingsdagen. Då blev det bara en dryg
timmes körning!
– Det är otroligt att hästen pallade,
men det gjorde han. Det var aldrig ett
fel på honom, han blev aldrig behandlad
någon gång. Hästen gick träningspasFortsättning på nästa sida
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Plurus och Paul Oscarson på väg att ta ledningen från
Tomtpojken. Denna gång väntar de inte till sista bortre.
Övriga hästar är Remdal, Remus och Lill Stina.
Foto: Rune Bergström.

sen i en fyrhjulsvagn och jag lät honom
omväxlande skritta, smålunka och trava
rappare. Var det en bit bra väg så fick
han gå fort så det var intervallträning
egentligen.
Inte nog med det. Plurus användes
också som timmerhäst på vintern och
det var Björn som körde honom i skogen. Långa dagar men saltströmmingen
kanske stärkte.
Hur var Plurus i skogsbruket?
– Han var stark och bra. Han stod
stilla när man lastade stockarna men
höll koll på vad man gjorde. När det var
färdiglastat och man gick till tömmarna
stack han. Man fick kasta sig på tömmarna för att hinna med. Vi körde ved
åt grannar också så det var alltid något
att göra.
Plurus hade ytterligare en årlig
uppgift och det var i slåttern.
– Han drog släpräfsa och fick slita bra
i slåttern också. Hölass drog han. Men
aldrig att han var sjuk, han var alltid
redo att arbeta.
All denna körning och hårt arbete
tycktes bara göra Plurus bättre. Åren
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gick och under
sju av sina
säsonger gjorde hästen 30
starter eller
fler. Kallblod
hade fått tävla
till och
med 16 år
men reglerna
gjordes om med början från 1964. Från
och med det året gällde åldersgränsen
15 år. Så Paul Oscarson, som sedan flera
år körde Plurus själv i loppen, kramade
ur det sista under 1963, det som troddes
bli valackens sista år som travhäst. 45
starter gav sju segrar, åtta andra- och
fjorton tredjeplaceringar.
Men hästen var hur pigg som helst
och Paul Oscarson slängde in en begäran om dispens till STC.
– Jag hade slutat hos Paul strax
innan, men jag vet att STC begärde
veterinärintyg. Hästen kollades upp och
befanns helt felfri trots 354 starter. Han
var stenhård.
Flera veterinärer förundrade sig
över Plurus sundhet och hållbarhet.

Plurus och Paul Oscarson i aktion på
Dannero 1961. Foto: Torsten Eriksson.

En gång när hästen startade på Solvalla
frågade professor Eric Åkerblom om
han fick undersöka hästen. Paul Oscarson sa ja men blev fundersam när
undersökningen drog ut på tiden. Åkerblom bara fortsatte klämma, känna och
titta. Men något fel på hästen var det
inte, tvärtom.
– Professor Åkerblom uttryckte sin
stora glädje över att en så pass grov
nordsvensk kunde trava så snabbt och
så rent. Han är torrare och finare i benen än många unghästar som aldrig sett

KALLBLOD
en travbana var Åkerbloms ord, berättade Oscarson senare.
STC gav Plurus dispens och bäddade därmed för det rekord som jag menar
kommer att räcka in i evigheten. Helge
Solo – en annan kallblodig topphäst
med Solo som pappa – och Plurus delar
detta väldigt speciella rekord. Plurus
startade nämligen som 16-åring och
gjorde det bra. 40 starter gav fem segrar,
tolv andra- och sex tredjeplaceringar.
Men rekordet, det gäller varken tider eller antal segrar eller insprungna pengar,
utan antal säsonger på tävlingsbanan.
Plurus gjorde 14 säsonger – oslagbart
eftersom åldersgräsen numera är 15
år – och han tangerade därmed Helge
Solos rekord från 1956. Ett kallblod av i
dag som startar som treåring och tävlar
varje år till och med 15 kan maximalt
komma upp i 13 säsonger, så Plurus och

Helge Solo är ohotade. Bland elithästar
är bäst att tillägga. Det kan ju finnas
ytterligare någon av lägre klass förr i
tiden som gjort lika många säsonger i
officiella tävlingar. Kanske inte troligt
men möjligheten
finns trots
allt.
Efter
Plurus succé försökte
Oscarson
på nytt få
Zingva dräktig med Solo. Det lyckades
inte, men 1958 födde hon en son efter
Glans som fick namnet Circus. Hästen fick ihop 16 000 kronor. Zingvas
bidrag till travets historia var sonen
Plurus, en allt igenom frisk häst som
tålde alla påfrestningar. Det blev totalt
394 starter som slutade med siffrorna

97-75-60. Hans bästa tid var 1.31,6
och valacken fick ihop på den tiden
imponerande 259.530 kronor. Det
motsvarar säkert mer än fem miljoner
i dagens penningvärde med hänsyn
tagen till prissummornas
utveckling, inte bara konsumentprisindex. Plurus
storhet understryks av att
han var det andra kallblodet
i landet att nå över en kvarts
miljon i insprungna pengar.
Runsy var först men eftersom hon var falskskyltad och
blev utslagen borde hon inte räknas.
Runsy befanns inte vara rent kallblod
utan en korsning mellan varmblod och
kallblod. Att tävla med henne var alltså
fusk. Plurus kallades nordsvenskarnas
konung och hade en egen supporterskara som åkte runt och hejade på hästen,
ungefär som senare tiders Ego Boy.
Fortsättning på nästa sida
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KALLBLOD

Paul Oscarson värmer Plurus inför
Bergsåkers Stora Heatlopp 1961.
Foto: Erik Widén.

Björn Svensson slutade hos Paul
Oscarson 1963 och flyttade till Menhammar där han skötte avelshingstarna
Dempsey, Flight Song och Moneymaker.
– Jag var ju unga pojken när jag
började hos Paul och jag jobbade hos
honom i sju år. Tillvaron hos Paul och
Britt var mitt liv och min värld under
de här åren. Men egentligen blev man
ju utnyttjad. Jag fick fickpengar, kost
och logi för ett slit som varade dagarna
i ände. Det är inte så att jag klagar, jag
levde för Plurus och de andra hästarna
på gården och tyckte det var väldigt
roligt, men i dag skulle ingen acceptera
sådana villkor.
Paul Oscarson gav Björn ett stort
erkännande i en tidningsintervju när
han sa:
– Det är full rulle. Björn får minsann inte räkna arbetstimmarna.
Travbacillen är envis och Björn blev
inte av med den trots att han senare
bytte yrke till byggnadssnickare. Han
hade Vildhussen i Derbyt 1979 och
tävlade för inte så länge sedan med
framgångsrika stoet Bell. Han tränar
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Plurus vinner på Bergsåker före Bickel och Solsticka. Foto: Erik Widén.

hennes dotter Piff och väntar föl efter
det starka stoet.
– Travet och hästarna är fortfarande
lika kul.
Men det är Plurus detta handlar om
och Björn fick köra det berömda kallblodet i lopp vid ett tillfälle.
– Jag var 16 år och fick köra Plurus
på Storsjön i Skog, Ångermanland. De
körde fyra tävlingsdagar på isen och för
att få vara med i sista dagens storlopp
måste man ha deltagit i ett lopp under
någon av de tre första dagarna. Så Paul
skickade dit mig för det var chanslöst
på förhand. Han tyckte väl inte det var
värt att åka dit själv. Plurus startade
ofta med 80-100 meters tillägg, men

efter att ha segrat på Solvalla strax innan fick han ännu fler tillägg ovanpå de
vanliga på Storsjön. Det kallades meetingtillägg. Så vi åkte bara runt för att
få det obligatoriska loppet. Sedan vann
han storloppet med ”normala” tillägg
men då körde Paul själv.
Har var Plurus som individ?
– Han var snäll och bra och det var
aldrig några problem med honom, frånsett att han ville sticka i skogen när det
var färdiglastat. Han var kraftig, kompakt och rund till typen och framsteget
var ganska runt. Ibland gick han med
armbågsskydd men oftast inte.
Paul Oscarson uttryckte sig så här
om den snälle Plurus:
– Plurus har inga divalater. Han är

KALLBLOD

Plurus sista seger kom i en
handicap på Bergsåker i
oktober 1964.

skötsam även på bortaplan och han trilskas
aldrig.
– För det mesta gick
loppen till så att han
långsamt fick äta upp
sina tillägg. På sista bortre
brukade han svepa fälten
och ha en god ledning in
på upploppet. Det behövdes därför att
han var lite bekväm till slut så Paul
fick hålla igång honom. Han gick bäst i
kortlopp, bra också på medel men han
var ingen stayer, minns Björn.
Paul Oscarson förklarade sin syn på
hur Plurus fungerade i en slutstrid:
– Misstanken fanns kanske ett
tag att han verkade lägga av när det
blev strid på upploppet. Vann han inte
bekvämt så fick det vara. Men förklaringen har jag fått många gånger sedan
dess. Plurus är fullt ärlig men kan inte
som en del hästar överträffa sig själv på
upploppet när han gått sig trött under
loppet.
– I somras fick han stryk en hel del
gånger av Remus. En gång överraskade
jag dock Remus.
Jag körde inte på
sista långsidan. Vi
låg fint framme
ändå både Remus
och Plurus. När jag
vek ut Plurus i sista
kurvan gick han
hurtfriskt på. Remus kunde den gången helt enkelt inte
vara med i Plurus slutspurt.
Plurus var ingen stayer, sa Björn.
Därför hade hästen svårt att hävda sig i

SM och andra längre
lopp. Han slutade
ändå trea i SM 1961
efter Fixola och Remus. Och Plurus tog
hem många större
lopp som Wolrad
Holmlunds minneslopp i Skellefteå,
JA Lundins minneslopp på Hagmyren,
Solängets Nordsvenska Elitlopp
och JO Bergströms
minneslopp, också
det Solänget, Jubileumsloppet i Umeå,
Bergsåkers Stora Heatlopp och Bergsåkers Jubileumslopp, för att nämna
några. Under dessa Plurus största segrar
var det Björn Svensson
som tränade och skötte
hästen. Varje dag, vardag
som söndag, hängde fuxen och den unge mannen
ihop.
–Paul var aldrig med
under träningen, han
hade annat att göra. Det
var jag och Plurus som arbetade ihop.
Paul Oscarsons taktik – och före honom Tore Anderssons – att svepa fälten
på sista bortre var framgångs

Plurus har fått dispens att tävla som 16-åring.
Faksimil ur Sundsvalls Tidning.

rik, menar Björn. Den gav nästan 100
segrar och Björn njöt frukterna på mer
än ett sätt. Han hejade på sin häst med
allt engagemang, men han hade också
kommit på att han kunde tjäna en slant
på sin kompis.
– Jag är ingen spelare i grund och
botten, men jag fick för mig att spela
1.000 kronor när Plurus startade. Man
lärde sig när han skulle vinna och inte.
En period tog han 14 raka och jag hade
1.000 kronor på honom varje gång. Nästa start var det blöt bana och då spelade
Fortsättning på nästa sida
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Björn Svensson levde för Plurus under
sju år. Det blev många lagerkransar
under den tiden.
Foto: Arkivbild.

jag inte, för det gick han inte bra på.
Sedan tog han sju raka och då var jag
där igen. En gång gav han 0,98 men jag
fick ju pengarna tillbaka. För det mesta
stod han i 1,20 eller 1,30 så jag fick med
mig 200 eller 300 kronor extra mest
varje vecka. Jag fick ihop tillräckligt
för att kunna köpa en egen häst, stoet
Pejla.
– Jag spelade oftast när Plurus startade på Bergsåker och grannbanorna.
Startade han på Solvalla eller långväga
på annat håll var jag sällan med. Då
fick jag stanna hemma och ta hand om

de andra hästarna.
– Det konstiga med Plurus var att
han tålde det tuffa jobb han hade, oavsett det var träning, tävling eller arbete
på gården, utan att bli halt eller sjuk.
Han höll för allt och trivdes med livet.

NYHET!

Plurus levde ett par år sedan han
slutligen fallit för åldersstrecket men
vantrivdes när hans dryga träningsprogram upphörde. Det räckte inte med
arbetet på gården för att hålla honom
glad. Han magrade och gnäggade när
lastbilen med andra tävlingshästar läm-

nade gården. Han var inte nöjd med
att få stanna hemma. Plurus blev en
skugga av sitt forna jag och fick sluta
sina dagar 1966. Han hyllades i flera år
med minnesloppet Rekordhästen Plurus
lopp. Loppet bytte 1985 namn till Paul
Oscarsons minne (Oscarson blev efter
Plurus framgångar proffstränare på
Begrsåker).
Men det var Plurus som drog Oscarson till ära och berömmelse. Och det
var Björn som tränade hästen under de
mest framgångsrika åren. Det får inte
glömmas.
u

Alla goda
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Styrkevagnen

Lassflake

Pullert - nu ännu bätt

re!

För tillfället jobbar vi stenhårt med vår nya PULLERT-modell
– en träningsvagn som har ett slutet hydrauliskt system för broms av
bakhjul. ”Bromsverkan blir exakt lika i varje intervall med en
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AVELSHINGSTAR 2019

MENHAMMAR STUTERI
är ett av de klassiska svenska stuterierna med över 70 års framgångsrik verksamhet. Vi har fått Årets uppfödarbragd 2011 och blivit Årets Vinstrikaste Uppfödare tolv år i rad; 2007–2018. Vi har fött upp 117 miljonärer.

From Above

Chocolatier

e. Chapter Seven – Corazon Blue Chip e. Muscle Hill

e. Credit Winner – Maple Frosting e. Valley Victory

e. Chapter Seven – Corazon Blue Chip e. Muscle Hill

e. Zoot Suit – A Gift From Heaven (Elitsto) e. Armbro Goal

1.09,2a • 9.003.606 kr • 23 st: 14-3-0 • Född 2003

*1.10,1a • 3.451.519 kr • 15 st: 8-2-0 • Född 2015

*1.10,1a • 8.344.320 kr • 38 st: 23-3-2 • Född 1998

Bokning: 3.000 kr + Levande föl: 60.000 kr

Bokning: 3.000 kr + Levande föl: 50.000 kr

Bokning: 3.000 kr + Levande föl: 30.000 kr

FULLBOKAD.

Transportsperma erbjuds.

Fourth Dimension
*1.10,1a • $ 409 175 • 15 st: 8 - 2 - 0 • Född 2015.

Manke: 160. Kors: 161. Längd 160.

Launch into a new stratosphere
of trotting stallions!

Jocose

Going Kronos

e. Viking Kronos – Bell Power e. Pine Chip

e. Express Ride – Ourasine e. Ourasi

Nu finns
en unik
chans att
nyast:höjder
satsa2002
på
1.10,7a
• 4.836.027
krnå
• 51
14-8-6och
• Född
den nya moderna generationens travarblod med en
ung avelshingst uppstallad i Sverige. Fourth Dimension
kommer 2019 att verka på Menhammar Stuteri, vilket
ger svenska stoägare en unik möjlighet att komma åt
blodet från superhingstarna Chapter Seven och Muscle
Hill i en och samma hingst.

1.09,9a • 6.674.034 kr • 40 st: 21-7-1 • Född 2003

Bokning: 3.000 kr + Levande föl: 28.000 kr
Lie Semin, Boden. Monica Lierud, 070-640 45 80

Fourth Dimension var som tvååring den överlägsna
kulltoppen i USA och var inför sommaren som treåring
favorittippad till det klassiska Hambletonian Stakes.
En oturlig fraktur satte stopp för en karriär som
pekade rakt mot eliten. Nu får Fourth Dimension
istället realisera sin potential som avelshingst. Som
uppstallad i Sverige är hans blod unikt och hingsten
passar att korsa med de flesta svenska toppston där
Bokning:
3.000
kr +Seven-blodet.
Levande föl: 30.000 kr
man
vill komma
åt Chapter

Maharajah

e. Viking Kronos – Chili Khan e. Giant Chill
1.10,3am • 23.534.423 kr • 59 st: 31-8-4 • Född 2005

Elithingst!

Bokning: 5.000 kr + Levande föl: 70.000 kr

Västerbo Stuteri, Michael Demmers. Tel. 070-545 44 62

Transportsperma erbjuds. FULLBOKAD.

www.fourthdimension.se

@FourthD2015

Nuncio
e. Andover Hall – Nicole Isabelle e. Lindy Lane

e. Viking Kronos – Bourbon Eyes (Elitsto) e. Smokin Yankee

Veterinäravgift och moms tillkommer. Transportsperma erbjuds.

One too Many

Panne
de Moteur
e. Credit Winner – Jalopy e. Donerail

(3)1.08,7a • 28.660.230 kr • 63 st: 42-14-4 • Född 2011

1.13,5am • 2.324.500 kr • 20 st: 10-2-0 • Född 2007

*1.08,9a • 8.707.500 kr • 42 st: 19-12-5 • Född 2008

Bokning: 3.000 kr. Levande fölavgift: 50.000 kr.

Bokningar: 08-772 07 91, 08-772 05 16. Stuterichef Johan Hellander, 08-772 05 24 • menhammar@menhammar.com

www.menhammar.com

Bokning: 5.000 kr + Levande föl: 75.000 kr

Bokning: 3.000 kr + Levande föl: 15.000 kr

Bokning: 3.000 kr + Levande föl: 40.000 kr

Transportsperma erbjuds.

Myrsjö Gård, Anita Rostner. Tel. 070-476 98 73.
Transportsperma erbjuds.

Transportsperma erbjuds.

Villiam

Zola Boko

e. Muscle Hill – Gold Strike e. Striking Sahbra

e. Goetmals Wood – Big Blue Kitten (Elitsto) e. Pine Chip

*1.11,3am • 6.225.160 kr • 12 st: 7-1-2 • Född 2014

*1.11,6am • 1.950.214 kr • 11 st: 7-2-1 • Född 2006

Bokningar: Roland Davidsson 08-772 07 91,
070-772 07 91.
Kontor: 08-772 05 16, 070-772 05 16.
E-mail: menhammar@menhammar.com
Stuterichef Johan Hellander, 08-772 05 24,
070-772 05 24.
Bokning: 3.000 kr + Levande föl: 90.000 kr

Bokning: 3.000 kr + Levande föl: 35.000 kr

Fryst sperma.

Stuteri Håleryd, Mats Hugoson. Tel. 070-325 05 80.
Transportsperma erbjuds.

www.menhammar.com

Moms tillkommer på samtliga priser.

Avkommorna är startberättigade
i Breeders' Crown.
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HippoGrow – en del av Hippofamiljen.

För närmaste återförsäljare: www.svenskafoder.se•Kontakt växel 0510-828 00
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•Muskeluppbyggande, proteinrikt färdigfoder i pellets- och müsliform.
•Låg andel stärkelse och hög fibernivå för god mag- och tarmhälsa.
•Komplett med mineraler och vitaminer.
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SVERIGE RUNT

AV BEATA HANSSON FOTO PRIVAT

Lars Järpendal- Hästar ger en så positiv feedback

På dagarna är han VD för ett byggföretag. Jag fångar honom mellan två möten. För ikväll går det
ju inte, då tar hästarna vid. Att ha dubbla jobb kräver sin energi. Det håller han med om. Men
det är ändå ingen ting Lars Järpendal har för avsikt att ändra på. Hästarna är ju hans liv.
– Hästar ger en så positiv feedback, man
blir så glad av dem. Även dagar då man
haft det tufft på det andra jobbet.
Men det bygger självfallet på att sambon
delar intresset lika mycket. Och det gör
hon. Tillsammans driver de sin verksamhet
på gården där de bo med ett tjugotal hästar
varav dryga hälften är i träning.
– Fritid? Nä det har jag ingen, när
barnen var små var det ju en del skjutsningar till fotboll och så men nu är det bara
hästar för hela slanten.
Det är klart att han drömmer om att
bryta break even någon gång för att kunna
ägna mig helhjärtat åt hästarna.
Samtidigt är han hoppfull. Den lilla tid

av året som gått hittills har varit gynnsamt
mot honom. En halv miljon har hans bästa
häst sprungit in.
Det är en tuff bransch. Men han har fått
bra rubriker under den senaste tiden. Även
om inte allt det hårda arbete som läggs ner
syns där. Eller all den tiden som han ger.
– Men det är min hobby, min livspassion. Även om det inte syns bokföringsmässigt idag.¨
En vecka innan vårt samtal vann han titeln
årets B-tränare på Åby för 2018. Men det
var inte första gången. Redan 2014 fick
han utmärkelsen ”Årets B-tränare” och i
samma veva beslöt han och sambon att de
skulle ta hem alla hästarna för att sköta

Fakta Åby travbana:
Upplopp: 187 meter
Längd: 1 000 meter
Bredd 1 640 meter: 22,3
meter
Bredd 2 140 meter: 22,3
meter
Vinklad startbilsvinge: Nej
Open stretch: Ja (dubbla)
Fortsättning på nästa sida
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dem helt själva på gården där de bor.
Idag finns här ett tjugotal hästar, och de
bedriver även bedriver avel.
– Här har vi bra förutsättningar både
med rak- och backbana. Vi kör dem två
dagar i veckan. Och jag har duktigt folk
omkring mig. Så vi har aldrig ångrat
oss.
Vad är hemligheten kring era framgångar?
– Vi kör mycket naturprodukter. Och
vi undviker att spruta dem i lederna om
de är överansträngda, då får de hellre
vila. Att förebygga det är vårt recept
mot skador. Vi gör böjprov på dem
kontinuerligt och de får vila i preventivt syfte. Vi har också ofta naprapaten
på besök. Vi har helt enkelt en bra
kedja. Alltifrån träning till foder.

Sommarens torka föranleder allt som
oftast foderdiskussioner. Och han är en
av dem som fått leta runt efter foder
”som ofta varit en djungel av olika
prisklasser”.
– Vi har ju en hel del egen mark
men har också varit tvungna att köpa
av varierande kvalité, men hästar är
duktiga på att rata det som inte är bra,
om de inte är för hungriga.
Hästintresset kom med pappa
som ofta var på Axevalla och spelade
men för Lars inte spelet det i första
hand som intresserade. Han var ville
titta på hästarna.
– Jag är dessutom allergisk, går alltid
omkring med bricanyl och mellan varven andningsskydd. Men det är det
värt.

Ullegårds
Fleececooler
det bästa
svettäcket i
Sverige!?
Svett täcke i fleece med lång hals och
nätinsida.Utrustat med dubbla bogspännen samt kardborr knäppning framtill. Benresår, ländresår samt svansresår.
Finns i röd, svart, marin royalblå samt
mörkgrön. Kantband i matchande färger.

Pris 850:- (ord pris 1000:- )
gäller tom 31/3-2019
Peter Nilsson, 070 - 606 31 35 alt. 0418 - 171 40
Landskrona • www.nipie-webshop.se • info@nipie.se
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Din bästa häst genom tiderna?
– Det är nog Raggamuffin. Han kommer från Menhammar där är de bra på
att hitta på roliga namn. Men kanske
kommer han inte att vara bäst i stallet
länge till.
Han talar om Raggamuffins lillasyster Call Me a Winner som han har stort
hopp om. Hon har presterat sju vinster
på 16 starter bara i år.
– När det gäller humör och temperament hos Ragga och Calla är de väldigt
lika. Det märks att de är halvsyskon.
Båda är kloka och lugna inför tävlingar
men är det något som inte passar får
man sig ett tjuvnyp ibland så man får
vara lite på sin vakt. Väl ute på tävlingsbanan är de båda väldigt tävlingsfokuserade.

u

BRA PRIS!
Erbjudande!

HAMMARS

Flexibel

Elegant

Elegant

Passion för kvalitet
Genom att se helheten har vi tagit fram produkter
som inte bara ser bra ut vid leverans utan också
efter åratal av användning.
Vi bygger för att inredningen ska hålla.

HAMMARS.SE 023-705070

SVERIGE RUNT

TEXT BEATA HANSSON FOTO: PRIVAT

Emma Johansson-Vägen till framgång är att skämma bort hästarna
Den tjugofyraåriga kalmartränaren talar redan om sig själv som ”en som varit
med länge.” Och det har hon ju på ett sätt. Under hela sitt liv har hon varit
omgiven av trav. Då är det bara naturligt att framgångarna nu börjar rulla in.

Fakta Kalmar travbana:
Upplopp: 207 meter
Längd: 1 000 meter
Bredd 1 640 meter: 26,0
meter
Bredd 2 140 meter: 25,5
meter
Vinklad startbilsvinge: Nej
Open stretch: Nej
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– Jag har ju alltid velat vara min egen
och jobba åt mig själv. Och siktet ärt
ju självklart att bli A-tränare. Det är ju
ett så krabbigt system idag när man ska
träna andras hästar som B-tränare.
Hon valde sin pappa Mikael ”Ruda”
Johanssons yrkesväg och har nu haft
amatörlicens i drygt ett år. Hon var på
väg för något år sedan, men då krockade datumet på Wången med dagen en
av hennes hästar skulle tävla och det
skulle aldrig falla henne in att låta dem
springa utan henne. Så Wången fick
vänta.
Idag har Emma tio hästar i träning
och hon avslöjar glatt att telefonen går
varm nu. Hon har haft ett bra år med
medgångar på tävlingsbanan. Hon har
noterat att folk tycker det är roligt att
hon som är så ung och tjej vågar ta för
sig och är orädd.

– Men jag som varit med länge vet
ju att uppgångar och motgångar följer
varandra.
Varför tror du det går så bra för dig
just nu?
– Jag tror att en bidragande orsak är
att jag är en extrem djurvän. Jag lägger
väldigt mycket tid bara på att skämma
bort mina djur. Varje individ. Hon ser
sig som en väldigt snäll ledarfigur som
tillåter en hel del olater, bara de gör sitt
jobb.
Emma säger att hon har mest äldre
hästar som vet vad det handlar om. Då
vill hon bara att de ska behålla sin arbetsglädje och inte tröttna.
– Så då blir det inte så mycket rakbana utan mer arbete på skogsvägarna.
Då blir det också per automatik lite mer
varierat underlag vilket jag tror är bra
för dem.

SVERIGE RUNT
Hon berättar att hennes kusk Martin
Malmqvist ofta poängterar att hon är bra
på att få dem att trivas. Att hon lyfter
fram deras självförtroende och låter dem
vara hästar helt enkelt.
– Men jag vågar också ändra på saker,
det tror jag är viktigt att pröva lite med
ny utrustning, våga chansa lite. Jag är
hovslagare till yrket. Även där testar
jag om det kanske kan vara barfota som
gäller eller något annat.

en liten räka när hon kom till mig, men
min kompis sa ”det finns något i henne,
sälj henne annars som en snäll licenshäst” Och först stämde inget alls med
henne, men så började hon lossna i sin
teknik. Kanske delvis beroende på att
hon får besök av kiropraktorn en gång
i månaden. Hon har haft krångel med
ryggen.
Hon var ganska ängslig och försiktigt
när hon kom men hon blev snabbt kaxigare. Med facit i handen var det nog tur
att hon också började springa bra, för
någon ”snäll licenshäst” skulle hon inte
ha förutsättningar att bli. Hon är inte det
minsta snäll.
– Det är bara jag som hanterar henne
och hon har både bitit och sparkat mig
ett antal gånger. Men det är bara att bita

En annan bra egenskap är nog envisheten. I det här fallet handlar det helt
krasst om att hon aldrig i hela sitt liv ska
jobba med något annat än djur.
Har du någon favorit i hästvärlden?
– Ritz Guiness, måste jag såklart
säga. Hon såg inte mycket ut för världen,

ihop. Och när hon gjort fel så vet hon om
det och det känns som hon ber mig om
förlåtelse. Men hon är så taggad inför
loppen att hon liksom inte kan låta bli.
Och vinner man V 75 då får man vara lite
arg. Hon är en så klok häst och jag tror
detta beteende försvinner när hon slutar
tävla. För hon är dessutom en riktig
kelgris älskar gos. Men också en enmanshäst.
Kalmarbanan gillar Emma, alltid bra underlag och geografiskt tycker hon att den
ligger hyffsat också med närhet till andra
banor.
– Jag bor på gården med mamma och
jag kommer väl aldrig att flytta hemifrån.
Och lämna hästar, getter, hundar, katter,
grisar och kaniner.

u

Har din häst

Luftvägsproblem?
Prova den effektiva
slemlösande
rödalgen carrageen

30 i år
branschen!
Boka din hingst via
fm reklams

HINGSTDEPÅ
Hingstar i flera olika
prisklasser!
026-13 35 20
info@alg-borje.se
www.alg-borje.se

Göran Wallin 070-545 43 93
goran@fmreklam.se
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HÄSTFÖRETAGAREN
Det finns cirka 22 000 hästägare med häst i träning.
Travsporten genererar xxx heltidsanställda.
FOTO: Kurt Einevåg.

Trav
framgångsfaktorer
Hästnäringen i dagsläget genererar 38 000 helårsarbeten och många får jobb
redan efter sin utbildning. Svensk travsport är starkare än i många andra
länder och det beror på; bland annat att tydligt spel- och regelverk. Läs om
Sveriges världsledande modell som får travet att överleva.
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HÄSTFÖRETAGAREN

Fakta:
Landets cirka 360 000 hästar
omsätter med alla positiva spridningseffekter 72 miljarder, skapar
38 000 jobb och levererar drygt 6
miljarder i skatt. Bidraget till BNP
är 0,5 procent. Källa ST.

AV MATS NORBERG, LRF KONSULT
/ KARIN ANDERSSON

P

rispengar har alltid varit en
central del inom sporten. Då
andra sporter finansierats
via statliga eller kommunala bidrag till idrottsklubbar
har travsporten själva ansvarat för att
utveckla sin sport genom intäkter från
spelet. En självklarhet för att ställa upp
med sin häst i travtävlingar är att det

också finns prispengar för att finansiera
sin verksamhet som ägare och travtränare. Detta vet också Svensk Travsport
varför den allra största delen av sportens ekonomi handlar om prispengar.
Från och med 1991 infördes moms
på prispengar och från den tidpunkten
har prispengar bedömts vara en moms-

pliktig omsättning. Då detta skulle
påverka tiotusentals hästägare fördes
dialog och samtal mellan myndighet
och branschen om hur lagen praktiskt
skulle hanteras och tillämpas.
Vid den tidpunkten utpekades hästsport, åkeri och taxiverksamhet samt
restaurangnäringen som branscher
där momsbedrägerier var vanliga.
Skatteverket slöt därför en överenskommelse med trav- och galoppsporten
om ”central uppbörd” för att undanröja
eventuella risker för momsbedrägerier.
Lösningen blev att centralorganisationerna ombesörjer inbetalningen av den
utgående momsen. Den betalades inte
ut till hästägaren, utan kvarhålls och
inbetalas direkt till skatteverket av centralorganisationerna (Svensk Travsport
respektive Svensk Galopp).
Detta upplägg med den centrala
uppbörden har fungerat prickfritt i
över 25 år och tillämpningen prövades
även av JO på nittiotalet. Den upphörde
dock under 2018. Så nu redovisar varje
momspliktig hästägare momsen på prispengarna.
Fortsättning på nästa sida
ALLT OM TRAVSPORT
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HÄSTFÖRETAGAREN
Fakta:
Centrala uppbörden upphörde under
2018. Så nu redovisar varje momspliktig
hästägare momsen på prispengarna.

Fakta:
För att säkerställa trav- och galoppsportens finansiering bildades bolaget ATG 1974.

År 1991 infördes moms
på prispengar.

Skatteverket har varit inbjuden till både
Norges och Danmarks riksdag och där
berättat om den framgångsrika ”svenska
modellen” för trav och galoppsporten.
Det har i efterhand visat sig att införande av den ”centrala uppbörden” varit en

viktig händelse för att den svenska
hästnäringen är så utvecklad och omfattande som den är i dag. Det är utan
tvekan också den enskilt viktigaste
händelsen till varför den svenska travsporten idag är värdsledande.
Anledningen till framgången är att det
skapades ett tydligt regelverk som gav
tydliga spelregler i branschen.
Kvitton efterfrågas hela tiden och
det är ordning och reda. Vilket leder till
att näringen utvecklas och går från en
”svart/grå” ekonomi till att bli en ”vit”
bransch där företagandet är i fokus.
Kort sagt - det blir riktiga jobb. Detta
löste också de tidigare extremt svåra
gränsdragningsproblem och bedöm-

ningsfrågor mellan ”avel/försäljning”
och ”tävling”.
Branschen har fått utvecklas
och de hästföretagare som är duktiga
har fått möjlighet att utvecklats ytterligare. De som går utbildningar inom
branschen har fått jobb och det har lett
till att hela hästnäringen i dagsläget genererar 38 000 helårsarbeten. En sund
bransch och en fungerande marknad
är anledningen till att så många, till en
stor andel kvinnor, ser en möjlighet till
att starta eget företag och utveckla sitt
entreprenörskap genom att sälja varor
och tjänster inom hästnäringen, avslutar Mats Norberg.
u

www.vesslogard.se
Din seminstation i Kalmar
Välkommen med ditt sto!
STUTERIETS ÄGARE: Henrik & Irene Lundgren
STUTERICHEF: Henrik Lundgren tel 0703-508 197
ADRESS: Vesslö Gård 393 63 Kalmar
TELEFON: Irene 0707-280 909
E-POST:vesslo.gard@gmail.com
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Vi seminerar med alla för transport godkända hingstar (alla raser)
både färsk och fryst sperma samt även utlandstationerade hingstar.
Alla undersökningar, behandlingar och semineringar görs av veterinär Henrik Lundgren
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Viking Kronos - på
ett högpresterande
franskt möderne!

Ett styrkefenomen!

Andra säsongen
i aveln!
Mellby Viking började sina avelsbestyr 2018 och det har visat sig att
han fungerar perfekt och att hans
sperma håller mycket god kvalité.
2019 blir hans andra avelssäsong.

www.bjorkbackensstuteri.se • www.bjorkbackensstuteri.se

•

www.bjorkbackensstuteri.se

UPTOWN YANKEE
Helbror till
Muscle Hill

e. Muscle Yankee u. Yankee Blondie

Uptown Yankee är helbror till omåttligt populäre Muscle Hill och Diesel Don, bättre
härstamning är svår att få. Modern Yankee Blondie har lämnat många miljonärer, både
sto och hingstar som sprungit 1.12 eller bättre. Uptown Yankee har lämnat E3 segrarinnan
Unique Juni som sprungit in 3 236 817.- SEK. Uptown Yankee har hittills visat på relativt få
avkommor att han är en mycket prisvärd hingst som ger
synnerligen starka ston.

Björkbackens Stuteri
Bo Björk: 070-715 73 67
Pia Björk: 070-497 57 66

Pris: 2.000 kr + 12.000 kr
vid levande föl
Transportsperma tillhandahålls

•

www.bjorkbackensstuteri.se • www.bjorkbackensstuteri.se • www.bjorkbackensstuteri.se

TUMBLE DUST

Högt
avelsvärde
e. Crazed u. Affinity u. Victory Dream
38 10-5-8 4.788.456 SEK 1.10,5ak

Tumble Dust tävlade under hela sin karriär mot årgångseliten och han placerade sig
10 gånger bland de tre bästa i Grupp I och II-lopp under 2-4 årssäsongen. Hans största
framgångar var vinsterna i Criterium Continental och Danskt Travderby. Tumble Dust
har stam i absolut världsklass. Modern Affinity har lämnat 13 avkommor, 11 har startat
och 10 har vunnit. Hittills är fyra miljonärer! Fadern, Crazed har i Sverige på 100 avkommor lämnat 10 miljonärer. I USA är topparna Crazy Wow, 1.09,1 (2.5 MUSD) och
JL Cruze 1.08,2 (1.3 MUSD). Totalt har han lämnat 55 miljonärer.

Mest prisvärda hingsten
Björkbackens Stuteri
Bo Björk: 070-715 73 67
Pia Björk: 070-497 57 66

bjorkbackensstuteri.se
tumbledust.se
facebook.com/tumbledust

Pris: 2.000 kr + 12.000 kr
vid levande föl
Transportsperma tillhandahålls

VIKING KRONOS SUPERTALANG

(2)*1.14,9a • (3)*1.13,8al • (4)*1.12,1am

1.08,9a • 1.10,7am • *1.12,8l • 8.726.632 kr • 60 st: 24-8-2

Har lämnat kulltoppar
i samtliga fyra årgångar!

Zara Kronos

Cyber Lane

RajaMirchis
Mirchis
född
II Raja
kullkull
född
20152015
finns finns
det
26
svenskfödda
hästar.
det 26 svenskfödda hästar.
Bland dessa
toppämnen
som;som;
Bland
dessafinns
finns
toppämnen
Zara Kronos, f.15, sto
Zara
Kronos,krf.15,
*1.12,7am
• 1.340.000
• 12sto
st: 6-1-1
*1.12,7am
•
1.340.000
kr
•
12
st:E3
6-1-1
Vinnare av långa E3, finalist i korta
Vinnare av långa E3, finalist i korta E3
Staro McMillan, f.15
Staro McMillan, f.15
*1.13,5am • 257.932 kr • 8 st: 4-1-2
*1.13,5am • 257.932 kr • 8 st: 4-1-2
Finalist i Svenskt Trav-Kriterium
Finalist i Svenskt Trav-Kriterium
– Detta är det värsta jag kört, en
– Dettahäst,
är det
värsta
jag
kört, en
fantastisk
sade
Steen
Juul
fantastisk
häst,
sade
Steen
efter segern med Staro McMillanJuul
i
efter segern med Staro McMillan i
treåringsklassikern Walther Kaisertreåringsklassikern Walther KaiserHansens Minneslopp på Charlottenlund
Hansens Minneslopp på Charlottenlund
den
26/8
på 1.13,5a/2000
meter.
den
26/8
på 1.13,5a/2000
meter.

The Bucket List F.

Cyber Lane, f.13
1.10,7a • 9.016.965 kr • 30 st: 20-3-2

Platon Face

Treasure
Kronos, Kronos,
f.12, sto f.12, sto
Treasure
1.09,7a
• 4.964.492
• 40
11-8-3
1.09,7a
• 4.964.492
kr kr
• 40
st:st:
11-8-3
Target Kronos,
f.12Kronos, f.12
Target
*1.09,9a
• 2.988.976
9-1-9
*1.09,9a
• 3.101.665
krkr• •5752st:st:9-2-10
Platon Face,
f.12 Face, f.12
Platon
*1.13,1l
• 1.930.500
• 41
13-2-0
*1.13,1l
• 2.008.200
krkr
• 44
st:st:
13-2-0
Sahara One,
f.12
Sahara
One, f.12
1.10,9a
• 1.542.751
• 42
8-8-3
1.10,9a
• 1.589.178
kr •kr44
st: st:
8-8-3

Världens bästa stam?

Rajesh Face

Rajesh
Rajesh Face,
f.13 Face, f.13
1.10,1a • 2.161.074 kr • 35 st: 11-2-5
1.10,1a • 2.171.032 kr • 36 st: 11-2-5
Sir Q.C., f.13 Sir Q.C., f.13
1.11,4am • 1.308.310 kr • 39 st: 11-4-5
1.11,4am • 1.331.989 kr • 44 st: 11-4-5
Iago Zon, f.13
Iago Zon, f.13
*1.11,2a • 886.002 kr • 43 st: 9-4-7
*1.11,2a • 910.202 kr • 46 st: 9-4-8
TheCalamara’s
Bucket List F., f.14
Girl, f.14, sto
1.12,7al
*1.11,4a••2.007.582
1.643.060krkr••32
25st:
st:7-6-6
5-5-6
Calamara’s
Girl,
f.14,
sto
Vanquish Kronos, f.14, sto
*1.11,4a
1.643.060 kr
kr ••26
27 st:
st:8-2-1
5-6-6
1.11,3a •• 1.348.334
Vanquish
Kronos,
f.14,
sto
The Bucket List F., f.14
1.11,3a
1.12,7al••1.348.334
1.140.474krkr••26
29st:
st:8-2-1
5-5-6
Spickleback
Face,
f.14
Spickleback Face, f.14
1.12,2am
1.12,2am••953.754
953.754kr
kr••28
25st:
st: 7-4-3
7-4-3

Raja Mirchi

Viking Kronos

American Winner
Conch

Quito de Talonay
Dame Lavec
Kit Lobell

Super Bowl
B.J.’s Pleasure
Bonefish

Vikings Venus
Florestan
Dent Blanche
Speedy Crown
Keystone Pioneer

Uppstallningsplats 2019: Vombs Nygård. Pris: 5.000 kr vid bokning + 90.000 kr vid levande föl. Vet.kostnader och moms tillkommer.

Bokning och mer info: Ulf Eriksson, 070-622 32 34 • whapcap@telia.com
Lutfi Kolgjini, 070-584 39 19 • www.kolgjini.se

Köp en livstids betäckningsrätt för 250.000:- + moms,
vilken ger dig fri betäckning och levande fölavgift för
ett sto varje år så länge Raja Mirchi verkar i aveln.

Sant
ellerFalskt
om fölet
TEXT: KARIN ANDERSSON

Sant

Råmjölken livsviktig för nyfödda föl

Fölet måste få i sig råmjölkens antikroppar senast några timmar efter fölning för att kunna tillgodogöra sig dem.
Det är avgörande för om det fölet kan växa upp till en stark och frisk häst.

Sant

Det nyfödda fölets avföringen förändras på några dagar

Det första bajset som kommer (tarmbeck) är svart och ser ut som små hårda bollar. Därefter blir avföringen ljusare.

Falskt

Avvänjandet från stoet sker efter 3 månader

Från det att fölet är 6 månader och upp till 9 månader börjars oftast processen med att avvänja fölet från sin
mamma. De nu självständiga och vana vatt äta hö och kanske kraftfoder.

Falskt

Du behöver inte avmaska fölet

Föl avmaskas mot spolmask vid 8 och 16 veckors ålder och därefter som övriga
hästar. Unghästen avmaskas även i januari/februari mot spolmask. Att göra en
analys kan vara nödvändig för att få exakt rådgivning.
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Falskt

Fölsjuka är en förkylning hos fölet

Bakterieinfektion som drabbar fölet under de första levnadsveckorna, när fölets egna antikroppar inte ger fullt
skydd. Infektionen börjar någonstans i kroppen som ledinfektion, hjärnhinneinfektion, lunginflammation, diarré och
kan i värsta fall utvecklas till en allmän blodförgiftning, så kallad fölsepsis. Bakterierna kommer via inandningsluften,
genom munnen eller infektion i naveln.

Sant

Felaktiga benställningar hos föl är ganska vanliga

Hos de flesta nyfödda föl med lindriga till måttliga vinkelställningar krävs ingen särskild behandling utöver
kontrollerad motion. Vid korrekt behandling är prognosen god för de flesta vinkelställningar. Konsultera
veterinär och kunnig hovslagare.

Sant

Förlorar stoet sitt foster efter dag 150, brukar man tala om abort eller kastning
Många gånger ser man inga symtom före aborten, men ibland kan man se tecken som påminner
om dem vid normal fölning. Kastning eller abort sker 2-5 procent hos dräktiga ston.

Kontakta oss:
0155-25 59 72
www.merox.se

Ren och torr hage?

För travbanor, ridbanor, rasthagar,
grusplaner & vägar.

Vid hård belastning i hagar och på travbanor stabiliserar
Paddex marken och då blir det betydligt mindre lerigt
och sörjigt. Paddex har stor effekt i rasthagar med lerjord. Med Paddex i hagarna blir dom mycket trevligare
att använda , både för oss och hästarna. Paddex är en
lösning för dina leriga hagar.
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22 000:(träskalm).
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är exkl.moms
samt stänkskärmar.

Wahlsten
öpet!
King ST

e

14 000 ex

Nyhet!

*
Underbar för
dig med nack& ryggbesvär

Höj- och sänkbar, snabbsits
samt luftkudde

:-exkl. moms Ergo

18 - 22 000 ex

Vi söker återförsäljare i Mälardalen,
maila intresseanmälan till micke@royalsulky.se
Delbetala med:

Erbjundandet gäller till 30/4 -19

Royal Heat Air
14 000 ex

Nu återförsäljare i Malmö Markus Olsson
070-665 21 91 - markus@travstallet.se

Micke 070-641 54 24 • micke@royalsulky.se • www.royalsulky.se

Västerbo Stuteri 2019

El Mago Pellini

e. Chocolatier u. My Intuition e. Andover Hall
El Mago Pellini är den vinstrikaste sonen till Chocolatier med sina 6,5 miljoner kronor intjänade, han har under
hela sin aktiva tävlingstid tränats av Lutfi Kolgjini. Som treåring segrade El Mago bland annat i uttagningen
till Svenskt Travkriterium, innan dess var El Mago Pellini tvåa i Sommarfavoriten och sista vinsten som treåring var i ett Klass 1 lopp på hemmabanan Jägersro. El Mago Pellini gjorde 75 starter 14-8-12 och tjänade
6 541 901 kr. Rekord 10,8ak *11,0am.
Fyraårssäsongen inleddes med seger på hemmabanan Jägersro för att i nästa start vinna bronsdivisionen på
Färjestad. Vilket följdes upp med vinst i försöket till Kungapokalen och sedan segrade El Magio Pellini i Konung
Gustaf V.s pokal på Åbytravet. Som äldre segrade han i Finland, Seinäjoki Race med en dryg halvmiljon i första
pris vidare i Norrbottens Stora Pris och starten därefter vann han Gulddivisionen i Halmstad.
Vidare har El Mago Pellini vunnit lopp på Vincennes på 13,3/2700 meter!
Pris: 2000 kr + 22 000 kr.
Moms och veterinärkostnader tillkommer.

Vinstrikaste sonen efter
Chocolatier!
www.vasterbo.se •
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Michael Demmers
Bostad
Kontor, Kerstin Bergqvist
Susanne Demmers
E-post

070 - 545 44 62
0224 - 930 09
0224 - 93054
070 - 545 44 75
info@vasterbo.com

www.vasterbo.se •

www.vasterbo.se

Västerbo Stuteri 2019

Pato
e. Orlando Vici - She’s My Pie e. Alf Palema
Pato var en fantastiks tävlingshäst som inledde sin karriär med fen segrar, och avslutade sin 3-åringssäsong
med att vinna självaste Kriteriet. Han var vinstrikast i kullen och blev utsedd till Årets-3-åring.
Som 4-åring fortsatte han sitt segertåg och vann bland annat Svenskt Traverby. Som 3-och 4 åring tjänade
han över 4 miljoner kronor och satte rekordet 12,8 över lång distans. Han har bra storlek, 160 och passar
med de flesta ston.
Pato är relativt ny hingst i aveln och hans avkommor såg vi för första gången på travbanorna 2018. Vi följer
den på och önskar härmed alla lycka till.

Pris: 2000 kr + 15 000 kr.
Moms och veterinärkostnader tillkommer.

Högt, avelsvärde 79 poäng
www.vasterbo.se •

www.vasterbo.se

• www.vasterbo.se •
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Michael Demmers
Bostad
Kontor, Kerstin Bergqvist
Susanne Demmers
E-post

070 - 545 44 62
0224 - 930 09
0224 - 93054
070 - 545 44 75
info@vasterbo.com

www.vasterbo.se •

www.vasterbo.se
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Optimalfronten, från 6720:Utestall, uteboxar och vindskydd

Nordens bredaste sortiment på stallinredning.

Allt
för

stut
eri &
upp
föd
ning

Vi arbetar med en rad stora som små kunder över
hela Sverige. Vi projekterar, offererar och monterar.

Är det dags att renovera stallet eller bygga några extra boxar?
Vi hjälper dig gärna. Myrby kombinerar ett unikt produktkunnande
med ett brett sortiment som omfattar över 2000 artiklar. Välkomna!

www.myrby.eu

• Vattenkoppar
• Stallmattor
• Boxgaller
• Vindskydd
• Ventilation
med mera...

Myrby Mekaniska AB
info@myrbymekaniska.se
0171-857 90

MENHAMMAR

COPENHAGEN
CUP2019
LØRDAG D. 11. MAJ SØNDAG D. 12 MAJ
LØRDAG 50,SØNDAG 100,-

SE MERE PÅ
EVENTILUNDEN.DK
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VÄLKOMMEN TILL
ETT NYTT ÅR MED
BREEDERS’ CROWN!
Totalt delar Breeders’ Crown ut drygt 18 miljoner kronor under 2019.
I deltävlingarna som körs vid sex olika tillfällen blir 1:a priset 110 000 kronor i
samtliga lopp och i de 12 semifinalerna på Solvalla blir 1:a priset 200 000 kronor.
Anmälningar inför betäckningssäsongen 2019 pågår och följande hingstar är nu anmälda:
Andover Andover
Andover Hall
Aperfectyankee
Bar Hopping
Beanie M.M.
Beer Summit
Bird Parker
Bold Eagle
Booster Winner
Brillantissime
Broadway Hall
Butler
Call Me Keeper
Canepa Hanover
Cantab Hall
Captain Sparrow
Centurion A.T.M.
Charly du Noyer

Chelsea Boko
Chocolatier
Classic Photo
Coin Perdu
Conway Hall
Crazed
Creatine
Cristal Money
Daley Lovin
Devious Man
Djali Boko
Django Riff
E L Titan
El Mago Pellini
Ens Snapshot
Executive Caviar
Explosive Matter
Father Patrick

Fourth Dimension
From Above
Gift Kronos
Going Kronos
Googoo Gaagaa
Hard Livin
Hillustrious
Hövding Lavec
Jocose
Kadett C.D.
Ken Warkentin
King on the Hill
Knows Nothing
Look De Star
Magic Tonight
Maharajah
Make it Happen
Mellby Viking

Mister J.P.
Monark Newmen
Muscle Hill
Muscle Mass
Muscle Massive
Muscles Yankee
Noras Bean
Nuncio
Oasis Bi
One Too Many
Orecchietti
Orlando Vici
Panne de Moteur
Papagayo E.
Pato
Pojke Kronos
Quarcio du Chene
Quid Pro Quo

Quite Easy U.S.
Raja Mirchi
Readly Express
Ready Cash
Royal Fighter
Royalty For Life
S.J.’s Caviar
S.J.’s Photo
Sauveur
Scarlet Knight
Sebastian K.
Solvalto
Southwind Frank
Spring Erom
Super Photo Kosmos
Tactical Landing
The Bank
Timoko

Tobin Kronos
Traders
Triton Sund
Trixton
Tumble Dust
Uncle Lasse
Uniclove
Up and Quick
Varenne
Wellino Boko
Victor Gio
Villiam
Wishing Stone
Yarrah Boko
Zola Boko

Per den 4/3-19

DELTÄVLINGAR

SEMIFINALER

2-ÅRINGSLOPP

11 april
13 maj
22 juni
31 juli
6 september
15 oktober

27 oktober

23 augusti
25 september
10 oktober
11 december

Örebro
Halmstad
Rättvik
Mantorp
Umåker
Axevalla

Solvalla

FINALER
10 november

Eskilstuna

Bergsåker
Åby
Solvalla
Jägersro

www.breederscrown.se

Royal Fighter vinner elitloppsförsök 2015 från dödens före Mosaique Face och Nuncio

e. Varenne u. Fröken Julie u.e. Supergill • 1.09,7 • 2.971.305 kronor
Royal Fighter är en av Varennes bästa söner.
En startsnabb och stark häst med vinnarskalle.
INTRODUKTIONSERBJUDANDE
Ingen bokningsavgift. 3.000 kronor vid konstaterad
dräktighet. 15.000 kronor levande fölavgift

1.65 Manke och 1.67 lång
BOKNINGAR: Översta Gård, Hallsberg
Dan 0704-735703 • Cathrine 0703-839635
Hingstägare: Per Rodert , per.rodert@rodert.se

2019

Erbjudande!

