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HB STALL VINN
Thord Rehov är uppvuxen i en hästintresserad familj. Ja, alla var intresserade av hästar
– utom Thord.
Så när brorsbarnet Paul Rehov för några år
sedan kom med en fråga om han skulle vara
med och köpa en travhäst var svaret givet:
– Nej, jag var inte alls intresserad.
Men Paul gav sig inte, tjatade vidare och
Thord gav med sig. De två första hästarna
han blev delägare i var Modesty Blaise F. och
Diotima F. – båda födda 2012.
Och nu var grunden lagd till Stall Vinninge.
Idag åtta personer, men snart tio då Mats
och Christel Andersson (Dolan Spring) är på
väg in i bolaget.
Från det där tjatet har Vinninge vuxit, i olika
andelar äger de 7–8 hästar, fölston och föl.
– Vi har ofantligt roligt, berättar Thord som
fått ett helt nytt intresse tack vare lite tjat. Vi
försöker ha trevligt runt våra hästar, som nu
en oxfilémiddag för att fira The Bucket List
F.’s seger i Frankrike.
Stall Vinninge är alltså Månadens Hästägare för november – de har både topp och
bredd.
– November var förstås helt otroligt, främst
tack vare att The Bucket List F. (delägd med
Göran Falk) vann på Vincennes.
Men förutom den vinsten blev det:
# Dubbelseger i Kalmar genom Cinnamon
Spitfire och Höwings Venus.
# En andraplats på V75 för Höwings Venus.
# Ytterligare prisplaceringar för M.T.Neymar
och Cinnamon Spitfire.
– Det är inte bara att hästarna går bra. Vi

Ett härligt gäng som skördar fina framgångar
och inte missar en chans att fira dessa. I november
blev det segrar såväl i Kalmar som på Vincennes!

har också så trevligt med Helena (tränare
Burman) och hennes personal. Vi känner oss
alltid välkomna på Falk On Hill som ju är en
fantastisk anläggning.
Ett gäng som har kul ihop, hästar som går
bra och med en stor satsning framåt.
Där har ni Månadens Hästägare för november.
Och till slut kan vi väl avslöja att tanken är
att The Bucket List F. ska starta på Vincennes den 23 december. Så det kan bli en liten
julklapp för stall Vinninge också.
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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.
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Skånska Travhästägareföreningen

Text: ANDERS ENGMAN
Foto: GERARD FORNI

2

