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200 hästägare!
Det kan bli trångt i Vinnarcirkeln när  

Månadens Hästägare för mars ska få pris.
Det började med SHL–hästen Quiz Töll, 

Rögles häst.
När Rikstravet upphörde såldes an-

delarna ut och nu äger hockeysupport-
rarna i Stall Quiz Töll både Quiz Töll och 
Youngblood Pellini. Och det är tack vare 
Youngblood Pellinis V86–seger i mitten av 
mars som vi har runt 200 olika vinnare till 
Månadens Hästägare.

– En trevlig häst, säger skötaren Anja 
Jörgensen som nog är den som känner 
Youngblood Pellini bäst och beskriver 
hästen:

– Snäll och trevlig, nästan lite tråkig.
Men på banan är han bra. När tränaren 

Thomas Uhrberg serverade honom ett 
perfekt lopp visslade det bara till och 
segern kunde skrivas som lätt.

– Som yngre kunde han vinna från  
dödens, men med ålderns rätt behöver 
han nog lite snällare lopp.

Anja är trotjänare hos Uhrberg, varit med 
så länge att en av hennes första pass-
hästar var fina Prada Pellini. Prada Pellini 
tjänade nästan 700 000 kronor och vann 
sex lopp på 15 försök.

– Därför är det givetvis jätteroligt med 
Youngblood Pellini och att så många kan 
få ha roligt.

Framtiden för vinnarhästen är inte riktigt 
spikad, så länge han har form ska han 
få starta på men det kan bli ett uppehåll 
under sommaren.

– Han har ibland lite problem med hal-
sen så det är möjligt att han får en pust 
under sommaren.

Men under alla omständigheter trivdes 
han bra den 13:e mars när han vann före 
Victory Island (som vi såg vinna V75–lopp 
senast). Youngblood Pellini var med i 
samma lopp, men orkade inte riktigt.

– Nja, jag tror att 3000–meter var lite 
långt. Han trivs nog bäst när det är ett 
varv kortare.
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STALL QUIZ TÖLL

I samarbete med 
Skånska Travhästägareföreningen

Ett härligt andelsgäng som hittade in i travspor-
ten genom Stall Rögle i Rikstravet team SHL.

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.


