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Det var i våras, efter årsdebuten på Åby där 
Marc Elias vann med Ferrari Sisu som löftet 
om Svenskt Travderby kom. Direkt i vinnar-
cirkeln.

– Ja, han får köra i Derbyt.
Idag behöver inte Jerry Bengtsson ångra 

det löftet.
Marc Elias svarade för en iskall styrning och 

kvalade in Ferrari Sisu till årgångens största 
final –  en prestation som ger Jerry utmär-
kelsen Månadens Hästägare för augusti. Att 
Ferrari Sisu sedan bara var en halvmeter från 
en gul kavaj är en helt annan story – och en 
helt annan månad.

– Jag är så otroligt tacksam för det jobb 
som Conrad [Lugauer], Marc [Elias] och per-
sonalen gör, förklarar Jerry Bengtsson.

Ferrari Sisu har en lite brokig väg fram via 
Trav1609, Lutfi Kolgjini innan han hamnade 
hos Lugauer sommaren 2018. Och Conrad 
själv började med att köra galopp i varje start 
med den då tre år gamla talangen.

– Han är lite förlåten, Conrad körde utan 
checkrem de 3-4 första starterna för att 
utbilda hästen.

Och den alltid underskattade Ferrari Sisu 
lärde sig efterhand. Fortfarande är han lite 
långsam den första biten, men det är få som 
kan mäta sig med honom över ett upplopp.

– Conrad sa att vi inte skulle greja med 
startsnabbheten innan Derbyt, men kan han 
lära sig att öppna lite snabbare så vore det 
säkert bra.

Efter Derbyframgångarna är Ferrari Sisu 
mångmiljonär och lördag 21 september är 
det Gulddivisionsdebut, sen väntar Breeders’ 
Crown och i framtiden är det nog en häst 
som skulle passa i Frankrike.

Jerry själv hade spelat på trav i 30 år innan 
han skulle testa uppfödning för att, som han 
säger själv, trodde att det skulle vara enklare 
att tjäna penar. Nu var inte verkligheten så 
enkel, men det finns potential i hans uppföd-
ningar. På Kriterieauktionen säljs Victory – en 
helbror till Ferrari Sisu – men när mamman 
Merja Sisu sedan släpper sitt sista föl i höst 
är hennes karriär över.

– Då tar den linjen slut, så är det bara.
Jerry har idag sju fölston, ska nog minska 

till fem och har alla på Staro International i 
Ramkvilla bara 20 minuter från bostaden i 
Växjö och han skryter även lite extra om en 
åring med Bold Eagle som pappa och Denim 
Boko som mamma.

Så räkna med att få höra talas om Jerry 
Bengtsson och travhästar även i fortsätt-
ningen.
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JERRY BENGTSSON AB

I samarbete med 
Skånska Travhästägareföreningen

Jerry Bengtsson AB:s stora framgångar fortsatte 
när Ferrari Sisu än en gång befäste sin ställning i 
kulltoppen i en härlig seger i uttagningen till MIchel-
sens Bil - Svenskt Travderby.

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.


