
10

9

11

12

13

14

15

8 9

JUNI
2018

Livet för en hästägare kan vara som en berg– 
och dalbana. Upp och ner.

För ett år sedan vann Executive Caviar fina-
len av Breeders Course på Jägersro. Hästen 
spåddes en lysande framtid, men vad ingen 
visste då var att det var hans sista storlopps-
vinst och en förmodad tävlingskarriär fick ett 
abrupt slut någon månad senare.

Idag står Oskar Eidsaa från Drobak i Norge, 
tillsammans med sex andra, som ägare till en 
ny storloppsvinnare; Zara Kronos som vann 
E3–finalen tillsammans med Joakim Lövgren.

– Vi har alltid haft tro till hästen och sedan 
gör Joakim ett otroligt gott jobb, hyllar Oskar.

Zara Kronos köptes av Peter Untersteiner på 
Kolgjini Sales 2016 för 200 000 kronor, men har 
hela tiden tränats av Joakim Lövgren.

– Det var så att vi såg hästen, men vi hade 
inte tid att stanna och Joakim var inte på 
plats. Så vi gav Peter en limit och bad honom 
bevaka hästen åt oss. Han fick hästen till ett 
bra pris, men eftersom vi trodde att hon skulle 
bli tidig så valde vi att sätta henne hos Joakim 
då Peter inte gärna startar 2-åringar. Men som 
kompensation får Peter istället en bror till Your 
Highness i träning.

Nu blev det inte så att Zara Kronos startade 
som 2-åring, istället smögs hon igång på typ-
iskt Joakim Lövgren-manér i början av året.

– Zara tränade bra och var fysiskt mogen att 
starta som 2-åring, men hon var kanske inte 
mentalt redo så då väntade vi.

Utdelningen har kommit nu. Zara visade i 
finalen att hon är mogen att möta de allra bästa 
i kullen. Och så är det tänkt att fortsätta.

– Nästa start blir uttagningen till korta E3 i 
början av augusti. Då slipper hon möta hingstar 
och valacker och det kan vara bra för ett ungt 

sto.
Tanken med att norrmän har hästar i träning 

på Jägersro?
– Klimatet och träningsförhållanden. Nu var 

det väl lite kallt i vintras, men normalt är det 
bra förhållanden nästan året runt. Och det tar 
bara fem timmar för oss att köra ner. Dessutom 
tycker vi att Joakim Lövgren är en av de allra 
bästa tränarna.

Oskar Eidsaa har annars haft framgång med 
sitt hästägande. Han är med på Your Highness 
och Executice Caviar (fungerar som avels-
hingst nu) och nu alltså Zara Kronos.

– Jag är den ende i vårt gäng som är med 
på Your Highness, sen är väl hälften av Zara–
ägarna också med på Executive Caviar.

Så Månadens Hästägare för juni har verkli-
gen fått vara med om travsportens skarpaste 
svängningar.
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För att utses till Månadens Hästägare ska ägarens häst-/ar vara i Jägersroträning. 
Utmärkelsen gäller prestationer på Jägersro. 

En särskild prestation på annan bana kan i vissa fall vara avgörande.
Månadens Hästägare utses av redaktionen på Jägersro.

Falconeri Racing Stable HB 

Terracotta Racing Stable HB

I samarbete med 
Skånska Travhästägareföreningen

Oskar Eidsaa har fått uppleva snabba svängningar 
inom travet och har nu återigen en topphäst för de stora 
drabbningarna tillsammans med sex andra norrmän i 
ägarkonstellationerna.


