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– Vi har ju hästarna för att det ska vara 
roligt, så vi försöker ta oss tid och vara på 
plats när de startar.

Så ser Anders Larsson och Anders Pers-
son (Sydbuss AB och YTAAB AB) som är 
Månadens Hästägare för juni på sin roll 
som hästägare.

Givetvis är det Racing Manges seger 
i finska Kymi GP i Kouvola som ligger 
bakom utmärkelsen. Och familjerna Lars-
son och Persson var på plats.

– Han gjorde ett jättelopp, så det var 
jätteroligt att vara med.

Kanske är det också lite speciellt att 
just firma Larsson&Persson blir de första 
sedan starten att bli Månadens Hästägare 
för andra gången. Första gången var det 
också Racing Mange som låg bakom 
titeln – då hade han vunnit på 10,1 under 
Åbergskvällen. I år gick han 09,9 – men 
fick då inte en krona med sig hem.

– Det är ändå roligt att få vara med de 
kvällarna. ”Mange” gjort ett topplopp, 
men det gäller att ha lite tur med posi-
tioner. Fast vi hade ju andra hästar som 
räddade kvällen.

Anders Larsson tänker då på Esprit Sisu 
som vann lopp och Muscle Valky som var 
fyra i Breeders Coursefinalen. Tre egna 
hästar till start under hemmabanans störs-
ta kväll – det firade Anders&Anders med 

att trycka upp en egen tröja 
med stallets hästar på.

– En liten kul grej bara.
Men mitt i framgången är de också 

medvetna om att de har haft tur i sitt 
hästägande. Att nästan allt de rört vid 
blivit stjärnor.

Och då är frågan given; drömlopp att 
vinna som hästägare?

– Prix d’Amérique eller Elitloppet Nej, 
jag säger Elitloppet för fransmännen gillar 
oss inte.

En liten pik eftersom Racing Mange tap-
pade ett förstapris på Vincennes sedan 
sulkyn touchat en banmarkeringsstolpe.
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SYD BUSS AB & YTAAB AB

I samarbete med 
Skånska Travhästägareföreningen

Firma Larsson&Persson firar stora framgångar 
och Racing Manges triumf i Kymi GP var lysande!

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.


