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Tord Olsson
Tord Olsson är Månadens Hästägare för
augusti.
Det är Tommy Söderbergs förtjänst, ni vet
den karismatiska förre förbundskaptenen för
fotbollslandslaget.
– Jag hade haft ett uppehåll på 15 år från
travet, men Tommy tjatade på mig och när
jag fick ett erbjudande att vara med och äga
Flea Southwind kunde jag inte tacka nej.
Och då kom suget tillbaka och från 2015
satsar jag rejält, berättar Tord.
Om vi tar det från början så körde han ponnytrav i ungdomen, har en bror (Jalle Olsson)
som är amatörtränare och var uppfödare och
hästägare (mestadels hos dåvarande tränaren Roger I Nilsson) från mitten av –80–talet,
men runt år 2000 räckte inte tiden till längre.
Då och då fick Tord en fråga från Tommy
– de är släkt och delar intresset för travsporten – om de inte skulle ha någon häst. Och
Flea Southwind väckte alla lustar igen. Hon
tjänade själv 2,6 miljoner och är nu mamma
till talangen Poem in Motion och Captain My
Captain som precis kvalat.
Men det är som ensam hästägare och med
basen hos Joakim Lövgren som Tord gjort
sin tuffa satsning. Ett tiotal hästar finns hos
Joakim och det är de två äldsta, Illuminati
och Echelon, som hade en fin augustimånad.
Totalt blev det två segrar och fyra andraplatser för Tord Olssons hästar.
– En bra månad.
Ändå har den kanske bästa inte fått avslöja
sitt riktiga kunnande. Arabesque visade 15,5

Har satsat mycket hårt på fint stammade
unghästar som nu kommer ut och vinner lopp. Hos
Joakim Lövgren finns åtta hästar i träning där Echelon och Illuminati hade fina resultat i augusti!

med voltstart som tvååring förra året– och
då hade han en tappstart på 40 meter och
visade runt 13,5/1500 meter – men en böjsena har stoppat karriären.
Nu finns det förstås fler talanger, Tord
har satsat på kvalitet och det handlar om
toppstammade individer och att de flesta
hästarna finns hos Joakim Lövgren är ingen
slump.
– Joakim är en seriös tränare som är bra
med hästägarna. Han är duktig på att bygga
upp hästarnas psyke och vet vad han gör
och är skicklig på att köra loppen därefter.
Och med tanke på att Illuminati är fyra år
och den äldsta hästen i Tord Olssons nysatsning så har vi nog bara sett början av en
framgångssaga.

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.

I samarbete med
Skånska Travhästägareföreningen
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