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Ett fynd på Lexington Yearling Sale och 
en snackhäst redan som tvååring, en 
sväng till USA som treåring men det var 
som fyraåring Tae Kwon Deo fick sitt stora 
genombrott.

Första veckan i juli tog han karriärens – 
så här långt – största seger när han spur-
tade hem Sprintermästaren.

Och det var en seger för nästa genera-
tion kusk och tränare. Adrian Kolgjini 
hade huvudroll – delägare pappa Lutfi 
tillsammans med Whap Capital AB och 
kompanjoner.

– Min största seger någonsin, sa Adrian 
sedan han hyllats i Halmstad.

Ägare Lutfi påstår förstås att han alltid är 
iskall, men han skrek rätt häftigt när han 
förstod vad som höll på att hända. Det 
törs han erkänna så här i efterhand.

– Jag sprang väl omkring och bara 
skrek. Det var så jäkla häftigt.

Sen viskades det lite om Tae Kwon Deo 
och Åbergs, men det slutade att han gick 
ut i ett årgångslopp under Åbergskväl-
len – och sprang fortare än han gjorde 
i Sprintermästaren. Men en galopp kort 
efter start gjorde att han fick nöja sig med 
fjärdeplatsen – trots att klockorna visade 
en hisnande tid efter galoppen.

– Vi har alltid känt hästens kapacitet, 

nu har han fått visa det också, säger en 
belåten Lutfi Kolgjini som tränade hästen 
under hans första del av karriären.

Givetvis är vinsten i ett miljonlopp 
(ägarna fick 1 200 000 bara för vinsten i 
Sprintermästarfinalen) tillräckligt för att bli 
Månadens Hästägare för juli.

Att han sedan städade av ett hyggligt 
gäng i Ragnar Thorngrens Minne från ett 
elftespår tillhör augusti, men visade att full 
distans inte är något problem och i det 
slagna fältet fanns också ett par Derbyfi-
nalister.
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WHAP CAPITAL AB & LUTFI KOLGJINI AB

I samarbete med 
Skånska Travhästägareföreningen

En underbar storseger som skapade otroligt 
mycket känslor och glädje i gänget kring hästen.

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.


