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En dag full av möten om maskinsäkerhet, 
kanske ett trött huvud. Då är hästarna 
andningshålet.

Nicklas Dyrberg, amatör från Röstånga, 
är Månadens Hästägare för januari. Hans 
Kung Edward imponerade när han vann 
ett V86–lopp i mitten av månaden.

– Han var riktigt bra då och trivs med 
att vara med där framme, kommenterar 
Nicklas.

För några år sedan blev Nicklas tv–kän-
dis när Zinedine Bob vann Sommartravets 
final på Rättvik. Idag är Zinedine Bob 
pensionär, går omkring hemma på gården 
och håller rätt på ”ungdomarna”.

Kung Edward är alltså stallets stjärna, 
har tjänat dryga 800 000 kronor och har 
en seger i St Leger som tyngsta merit.

– Jag hade egentligen rätt stora planer 
för honom förra året, Harper Hanovers 
och så. Men vi kom inte riktigt rätt på det.

Men nu har han börjat året med en 
seger, galopperade sedan i ett montélopp 
där han blev lite knuffad.

– Mitt mål med hästarna är att de ska ha 
roligt. De ska tycka att det är kul att kliva 
på transporten och åka iväg.

Kung Edward kommer att få dra lasset i 
år, fyraåriga Oh Sherrie har haft lite pro-
blem med bakknäna och ska gå till avel.

– Hon kommer att betäckas med Or-
lando Vici, berättar Nicklas.

Bakom finns sedan tvååriga Nike och ett 
år yngre Zhenjin.

– Det är klart att man kan köpa på auk-
tion, men det här är kul. Att försöka föda 
upp de egna hästarna.

Olympia Degato är mamma till de yngre 
hästarna, men hon börjar bli gammal och 
Nicklas kommer att avla vidare på Oh 
Sherrie.

Förutom det praktiska arbetet med de 
egna hästarna så är han ordförande för B-
tränarföreningen och sitter med i gruppen 
som planerar för den nya banan.

– Jag brinner för den här sporten, så det 
är bara roligt.

Och extra kul blir det när han som nu 
uppmärksammas som Månadens Häst-
ägare tack vare Kung Edwards seger.
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NICKLAS DYRBERG

I samarbete med 
Skånska Travhästägareföreningen

En eldsjäl som brinner för travsporten och som 
lyckas strålande med sin egen uppfödning.

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.


