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Anders Perssons morbror ägde Marcon Lep, 
det var så hans travintresse tändes.

– Då följde jag med noga, men efterhand så 
svalnade intresset, berättar han.

Men det hindrade inte bästa vännen Anders 
Larsson att tjata lite om hästägande och hur 
roligt det var. Efterhand gav Anders Persson 
med sig och Sydbuss AB (Anders Larsson) 
och YTAAB AB (Anders Persson) köpte sin 
första gemensamma häst.

– Hon hette Caddie Kasandra, minns An-
ders Persson.

Ett sto som började hos Joakim Lövgren 
och fortsatte sedan karriären hos Ken Ecce, 
travade 12,0 och tjänade lite drygt 400 000 
kronor.

Men det var duons andra köp – Racing 
Mange – som blev riktigt lyckat och den 
direkta orsaken till att Sydbuss AB & YTAAB 
AB blev Månadens Hästägare för juli.

Racing Mange är från början ett auktions-
fynd (55 000 kronor) av Joakim Lövgren. Han 
har slagits i kulltoppen genom hela karriären 
från knappt slagen tvåa i Svensk Uppföd-
ningslöpning till ett oavlönat topplopp två 
längder efter Cyber Lane i Derbyt.

– Det känns ändå som om han vuxit flera 
klasser i år, blivit tuffare, säger Anders Lars-
son.

Det var den inställningen som Racing 
Mange visade när han vann på 10,1/1609a 
under Åbergskvällen. En prestation som 
verkligen stack ut.

– Vi är tacksamma att vi har honom, det är 
en riktig kassako, fortsätter Larsson.

Anders Persson analyserar utvecklingen 
klockrent: 

– Livet leker för honom.
Racing Mange har radat upp topplopp 

under året och fysik och psyke ser ut att vara 
stenhårt. Hans framgångar har också ordnat 
så att firma Anders&Anders kunnat investera 
i fler hästar. Idag äger de sex travare tillsam-
mans.

– Vi försöker också se hästarna så ofta vi 
kan, det är ju så roligt, tycker Anders Larsson.

Så förutom att bli hyllade som Månadens 
Hästägare under juli så har de en anledning 
till att besöka Jägersro.

– Vi har Esprit Sisu till start i Derbykvalen 
så det känns extra spännande. Det var fan-
tastiskt att ha en häst till start i Derbyt och nu 
k-a-n det bli en andra gång.

Så Anders Larsson och Anders Persson har 
en innehållsrik kväll att se fram mot.
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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.

Sydbuss AB & YTAAB AB

I samarbete med 
Skånska Travhästägareföreningen

Hårdsatsande gäng som har varit med om stora 
och roliga framgångar och något av det bästa måste 
väl vara en vinnare på Åbergskvällen!


