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Han visade inga begränsningar under 
september.

NoLimitJimMit startade två gånger 
under månaden och vann båda.

– Han har utvecklats, kanske främst 
mentalt, säger Simon Mitman.

Simon är hockeyspelaren som hoppade 
av karriären på is och valde att jobba med 
hästar hos tränaren Conrad Lugauer. No-
LimitJimMit ägs av Simons pappa Jimmy 
Mitman (med några kompisar) – och det 
är givetvis Jimmy Mitman som döpte om 
hästen.

– Från början hetta han Hero di Quattro, 
men jag tycker själv att det nya namnet är 
rätt kul.

NoLimitJimMit tränades från början av 
karriären av Johan Untersteiner, men det 
är efter flytten till Conrad Lugauer som 
NoLimitJimMit tagit ett par steg i utveck-
lingen. Fast Simon vill inte ta åt sig något 
av äran av varken flytten eller utveck-
lingen.

– Nej, pappa tyckte att det var läge att 
prova något nytt.

Under september svarade NoLimitJim-
Mit för två imponerande uppvisningar:

# Seger på 13,7/2140 meter.
# Seger på 11,4/1640 meter.

– Han var bra när han vann på Derby-
dagen och har tränat fint efter det, sa en 
belåten Conrad Lugauer efter september 
månads andra seger.

JimMit AB, som ägaren heter officiellt, 
har dessutom två tvååringar hos Helena 
Burman och dessutom vindsnabbe Harran 
Boko hos Lugauer – där Simon också är 
delägare – som gör comeback på Kalmar 
under fredagen.

Och NoLimitJimMit visar upp sig lördag 
eftermiddag då han söker revansch för ett 
galoppmisslyckande i början av oktober.
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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.

JimMit AB, Stockholm

I samarbete med 
Skånska Travhästägareföreningen

Har satsat med ett flertal hästar hos Conrad 
Lugauer där NoLimitJimMit hade stora framgångar 
i september och där delägare Simon Mitman också 
tillhör gänget i Lugauer Stable och bidrar till stallets 
stora framgångar!


