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Det finns många sätt att bli Månadens Häst-
ägare.

Ett är att köpa en häst för 4,7 miljoner under 
Derbyhelgen och sedan äga en häst som gör 
en osannolik prestation i ett kval till Svenskt 
Travkriterium.

– Jättekul, det uppskattar jag, kommenterar 
Nils Ellerström utmärkelsen.

Månadens Hästägare är alltså Ellerström-
gruppen (Nils tillsammans med sönerna 
Pontus och Niklas) som vid Kolgjini Sales 
under derbyhelgen köpte Aristoteles Face för 
4,7 miljoner.

– Nu kan jag avslöja att jag hade 4,7 mil-
joner som limit, men jag är glad att vi kunde 
köpa honom för det är en fantastisk vacker 
häst.

Idag äger de 50 procent av Aristoteles Face 
(Lutfi Kolgjini äger den andra halvan), men 
det är tveksamt om vi på Jägersro får njuta av 
honom – i alla fall i början av karriären.

– Planen är att han ska gå direkt till USA 
och starta i unghästloppen där.

Nils Ellerström är en nykomling i travspor-
ten, det var den travintresserade sonen Pon-
tus som för ett år sedan introducerade pappa 
i sporten och sammanförde honom med Lutfi 
Kolgjini. Sen har det gått fort.

Idag har Ellerströmgruppen del i fyra hästar:
# Aristoteles Face (50 procent).
# Upset Face (100 procent).
# Sashay My Way (50 procent).
# Ubiquarian Face (12,5 procent).
– Sen köpte jag 50 procent av Aquarius 

Face till mig själv, avslöjar Nils.
Upset Face var också i högsta grad bidra-

gande till att Ellerströmgruppen blev Måna-

dens Hästägare. Hans vinst i Kriteriekvalet 
efter galopp var magnifik.

– Jag såg loppet på datorn och trodde inte 
att det var möjligt. Sen blev han fyra i finalen, 
men jag tror att kvalloppet satt i benen på 
honom.

Det är annars ovanligt att Nils ser loppen 
på datorn. Han gillar att se hästarna på plats, 
står oftast över restaurangen utan vill hellre 
känna miljön i stallet.

– Jag brukar också åka ut till Ludde och 
kika på hästarna och snacka med stallfolket.

Tanken är också att han till våren, när det 
blivit lite varmare, ska prova att köra häst.

– Det får bli en dubbelsulky, jag tror att det 
kommer att vara häftigt. 50 kilometer i tim-
men strax ovanför marken på två cykelhjul.

Men första ska han få ta emot priset som 
Månadens Hästägare för september.
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ELLERSTRÖMGRUPPEN AB

I samarbete med 
Skånska Travhästägareföreningen

Ny hårdsatsande hästägare hos Stall Kolgjini 
som fått fin utdelning direkt och som nu siktar  
mot stjärnorna.

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.


