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Det började med ett telefonsamtal från 
travprofilen och uppfödaren Jens Glud 
Hansen som berättade att han hade en 
fin häst som skulle säljas på den danska 
Derbyauktionen 2017. Samtalet gick till 
Leif Hansen, en 71-årig dansk traventusi-
ast som driver en bilverkstad på Amager, 
och hästen var en halvbror till Casterly 
Rock som Leif Hansen och Judy Pålsson 
redan ägde.

Hästen var Empire och såldes för 150 
000 DKK som första häst på auktionen.

– Jens sa att det var en fin och stor häst 
och vi gillade den, säger Leif.

Sen har allt mer eller mindre gått som på 
räls. I karriärens åttonde start vann Empire 
Danskt Kriterium som jättefavorit och ef-
teråt berättade tränaren Tomas Malmqvist 
att det handlade om en av de bästa häs-
tarna han tränat. Efter den segern pratas 
det om en häst av internationellt snitt och 
givetvis är han idag den stora favoriten till 
det danska derbyt nästa år.

Så valet av Månadens Hästägare för 
oktober föll sig rätt givet.

– Vi är otroligt stolta över vår häst, lite 
extra roligt också att han är hingst. Men 
inte alls hingstig och besvärlig utan lugn 
och fin. Det var ju det här man drömde 
om när vi köpte honom.

Nu startade Empire i onsdags och sedan 
är tanken att han ska gå ner till Tomas 

Malmqvists franska filial.
– Tomas har pratat om att han ska göra 

en start till där nere i höst, så vi får väl se.
För en del kanske namnet Leif Hansen 

klingar bekant. Han hade tidigare Obi Wan 
(tillsammans med kompisen Tonny Hen-
riksson) som tjänade över fyra miljoner 
för Ken Ecce och Flemming Jensen. Han 
äger också det snabba stoet Quintes-
sense.

– Hon har slutat tävla och finns numera 
på Brodda och har i år fått ett hingstföl 
med Propulsion som pappa.

Så Leif Hansen och Judy Pålsson har 
inte bara en stjärna idag utan har också 
säkrat återväxten som hästägare.
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LEIF HANSEN & JUDY PÅLSSON

I samarbete med 
Skånska Travhästägareföreningen

Kullens kung tog en överlägsen seger i danska 
kriteriet och Tomas Malmqvist fortsätter att vinna 
stora unghästlopp i Danmark.

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.
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