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ADAMAS HB
Åtta starter under april.
Det gav fem segrar, två andraplatser
och en blygsam placering sedan Admirer
galopperat bort sig hemma på Jägersro.
Att Adamas HB blev Månadens Hästägare för april känns som ett självklart val.
– Otroligt roligt, säger Klaus Koch, den
forne elitloppsgeneralen som nu fungerar
som racing manager för stallet. En välförtjänat utmärkelse till ett par som satsar
stort på sporten.
Bakom Adamas HB döljer sig Thomas
och Dagmar Bosner, ett par med brinnande intresse för travsporten och som sedan
några år har samtliga sina hästar i Sverige
och har då satsat på Jägersrotränarna
Conrad Lugauer och Joakim Lövgren. Paret Bosner är bosatta strax utanför Hamburg i norra Tyskland och det är väl ingen
slump att det är två tyskspråkiga tränare
som vårdar stallets stjärnor.
Den prestation som främst sticker i
ögonen i april var när Ferrari River vann på
1.11,4 trots ett blytungt lopp. Tredjespår
och 1.06,2 på ledande Sun Esterel första
500 (troligen den snabbaste öppningen i
ett normalt lopp på Jägersro någonsin),
dödens och sedan bara bäst.
– Vi var jättenöjda inför den här starten.
Han har varit kaxig hemma i träningen.

Adamas HB har satsat stort på Jägersrotränare
med fina framgångar. En av deras stjärnor Ferrari River
imponerade stort vid segern den 19 april trots att han
var med i en ”Åbergs-öppning”.

Det blev ingen ledning men ett tufft lopp.
Kanske dags att sikta på lite större pengar
efter den här prestationen, sa tränaren
Conrad Lugauer efter vinsten.
Adamas HB har upplevt storloppsvinster
med Bagley, snabba hästar som Ferrari River och hos Conrad Lugauer finns
obesegrade treåringen Hitman River som
startar 22 maj. Så här långt i år har det blivit 50 procent segrar och fjorton av arton
starter bland de tre främsta.
Så Månadens Hästägare för april har
haft en fantastisk vår.

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.
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