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För den breda allmänheten är kanske inte 
Mikael Vernberg, 54 år från Blentarp, så 
känd, men han har hängt på Jägersro i 
många år och är uppväxt bland hästar.

– Jan Hagman är min pappa och han 
hade ju en hel del fina vinnare.

Nu äger Mikael sina hästar tillsammans 
med sin sambo Mona Palm – som är 
syster till tränaren Ronny Palm.

Och det är som Månadens Hästägare 
för februari som Mikael blivit aktuell. Hans 
Sinfonia d’Amore vann ett V86–lopp på 
Solvalla tillsammans med Örjan Kihlström.

– Det är klart att jag var med på Solvalla. 
Egentligen var det montéhästen (Nemo 
Rols) som stallet åkte upp med och Sinfo-
nia var bara ressällskap, men hon fick ett 
perfekt lopp och spurtade jättebra.

Det var Stig H Johanssons nye italienare 
Tobias del Ronco som var favorit, men när 
Sinfonia d’Amore lossade speeden fanns 
det bara en häst på banan.

– Hon ska ha sina lopp, efter det har hon 
hamnat i kön två gånger och då går det 
inte att vinna lopp, säger Mikael.

Historien med Sinfonia d’Amore började 
med att Mikael och Mona leasade hästen 
av Kenneth Vella. Men Vella ville sälja och 
sa ett pris.

– Det var lite mycket, men efter ett tag 
så kom vi överens och köpte henne.

Nu har hon hunnit bli åtta år, närmar sig 
halvmiljonen på bankkontot och är nog 
inne på sin sista säsong på tävlingsbanan.

– Vi hade väl funderat på att betäcka 
henne, men efter vinsten på Solvalla får 
hon nog tävla på i år.

Annars finns det förstås att fylla på med. 
Mikael och Mona har några hästar till i trä-
ning hos Ronny Palm och de framtida för-
hoppningarna knyts till Only Angelica O.C. 
En tvååring med Truculent som pappa och 
som är halvbror till Pajas Face.

Mikael själv tar gärna aktiv del i häst-
ägande. Är så ofta han bara kan hos 
Ronny Palm och träningskör, men att köra 
lopp blir det inte tal om.

– Nej, absolut inte.
Det duger gott med att vara Månadens 

Hästägare för februari.
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MIKAEL VERNBERG

I samarbete med 
Skånska Travhästägareföreningen

Tidigt travintresserad och fick en fin seger på 
Solvalla med Sinfonia d’Amore.

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.


