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EASY KB - FREDRIK NILSSON, NIKLAS PERSSON, M FL

I samarbete med 
Skånska Travhästägareföreningen

Fredrik Nilsson och Niklas Persson hade haft 
stora framgångar som hästägare, men aldrig 
ägt häst tillsammans.

Så på Panameras auktion i Danmark 2015 
slog de till, de hade fått tips om en häst och 
gillade vad de såg. Tränaren Tomas Malmqvist 
fick i uppdrag att säga vad han tyckte.

Tomas kikade på hästen och sa lakoniskt:
– Den ser väl okey ut.
För Fredrik var det en ögonsten.
– Jag gillar pappan Great Challenger och 

dessutom var den svenskregistrerad. Så vi 
beslöt att handla.

I efterhand har de kommit på att den enda 
som bjöd emot var uppfödaren, så det var 
bara Fredrik och Niklas som var intresserad av 
Calle Crown. Klubbslaget föll vid 7.000 euro 
och hästen hämtades hem.

– Vi hade tänkt dela upp honom i andelar, 
tryckte upp prospekt och försökte sälja ande-
lar men det gick trögt.

Till slut blev det en andelshäst, elva andelar 
– de flesta i Malmö men också ägare i Göte-
borg och Karlstad och två som aldrig ägt häst 
tidigare – runt Calle Crown.

– Ett kul gäng som försöker vara på plats när 
Calle tävlar.

Calle gjorde en start som tvååring, hade 
starka säsonger som både tre– och fyraåring 
men en svacka förra året.

Nu är han tillbaka och det är tack vare en 
seger och en andraplats på Vincennes i fe-
bruari som Fredrik, Niklas och de andra blir 
Månadens Hästägare för februari.

– Jättekul att få den utmärkelsen, vi har 
faktiskt pratat lite om det.

Calle står nere i Frankrike, tränas av Tomas 

Malmqvist och har egentligen unika egenska-
per. Han är startsnabb, tål hård fart och har 
vunnit storlopp på distansen från 1609 meter 
till 2 975 meter. Han har vunnit elva lopp och 
tjänat nästan 3,3 miljoner på sina 38 starter.

– Ändå har han haft otur. Han har kvalat in till 
tre miljonfinaler (E3, Kungapokalen och Sprin-
termästaren), men galopperat i samtliga. Så 
han har fått slita för sina pengar.

Med tanke på rådande Coronavirus är fram-
tiden oviss. Drömmen är – Copenhagen Cup 
den 17 maj.

– Tillsammans har jag och Niklas vunnit 
danska uppfödningslöpningen (Rusty Dust), 
danska kriteriet (Rusty Dust) och det danska 
derbyt (Nice Little Ärt). Så det vore häftigt att 
få försöka vinna Copenhagen Cup.

Men det ska vara på riktigt – med publik.
– Japp, annars stannar vi kvar i Frankrike. 

Han har jättefina lopp där nere.

Glatt ägargäng som gjorde ett auktionsfynd för 
fem år sedan och som gärna är på plats för att fira 
segrar oavsett var Calle Crown startar.

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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VOLKSWAGEN NYA GOLF ÄR HÄR!
Kontakta oss så skräddarsyr vi den efter dina behov.
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