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Det började med en tanke från Kerstin Peter-
son–Brodda på Jägersro Damklubb – de skulle 
ha en egen häst. Då nådde man inte ända fram, 
men Kicki Nordensson släppte inte tanken och 
tog tag i saken när möjligheten dök upp med 
Alex Tröjborg.

Ett gäng tjejer anslöt – se ägarrutan här intill – 
och där har ni Månadens Hästägare för oktober. 
Alex Tröjborg trivs perfekt i Frankrike och under 
oktober tog han tre raka segrar.

1 oktober Enghien
14 oktober Graignes
31 oktober Reims.
De tre segrarna, samtliga med Yoann Le-

bourgeois i vagnen, har gett 470 000 kronor till 
sexåringen som tränas av Tomas Malmqvist. 
Just nu ”bor” Alex Tröjborg på den fantastiska 
träningsanläggningen Grosbois strax utanför 
Paris. Han trivs perfekt med det franska livet 
och har visat en tuffhet som han inte varit i 
närheten av sedan unghäståren.

När tjejgänget bildades tog man hjälp av 
Easy KB. Easy KB, som funnits i 30 år och idag 
är delägt av Agria och ASVT, hjälper till med 
hästägandet. Fixar alla papper och handlingar 
och ger dessutom ekonomisk rådgivning runt 
hästägandet. 

I grunden finns det två vägar att bli hästägare 
med hjälp av Easy KB.

# Vara ett gäng runt en häst och ta hjälp av 
Easy KB med allt det praktiska.

# Köpa andelar i hästar som finns utbjudna på 
Easy KB’s hemsida.

– Vi själva säljer inte några hästar eller tar nå-
gon provision, vi förmedlar bara affären, berättar 
Folke Forsmarker, vd. Men vi kan branschen 
och det finns ekonomiska fördelar att ta hjälp 
av oss.

Idag administrerar Easy KB 422 trav– och 
galopphästar hos 122 tränare och har drygt 6 
000 andelsägare.

– Det är ett helt perfekt sätt att äga häst, 
säger Kerstin Peterson–Brodda, ordförande för 
Skånska Travsällskapet och en av delägarna i 
Alex Tröjborg.

För Alex Tröjborg väntar – om alla bitar faller 
på plats – en start på Vincennes den 28 novem-
ber. Den starten blir lite avgörande om det blir 
en fortsatt satsning i Frankrike under det presti-
gefyllda vintermeetinget.
Läs mer om Easy KB på
www.easykb.se.
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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.

Easy KB, Uppsala

I samarbete med 
Skånska Travhästägareföreningen

Tre segrar på en månad i Frankrike – vem slår 
det? Gänget bakom Alex Tröjborg firade förstås 
med rejält med Champagne efter senaste segern i 
självaste Champagne-staden!

Alex Tröjborgs ägare
Helene Anderberg
Kicki Nordensson
Ulla Chronblad
Monica Kroon
Sofie Kroon
Lena Malmquist
Anette Pohjanheimo
Camilla Ahlkvist
Kerstin Peterson–Broddasamt ytterligare 
två delägare.


