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– Som en liten grabb var Thomas Berch-
told en sådan hästägare som man såg upp 
till, som man önskade få träna häst för.

Det var en ung Conrad Lugauer som 
hade den drömmen. I dag har det blivit 
verklighet.

Thomas Berchtold med familj äger 
Campo Bahia och en rad topptravare hos 
Lugauer och givetvis ger vinsten i Kunga-
pokalen på Åby också titeln Månadens 
Hästägare på Jägersro.

– Mycket roligt, säger Thomas Berch-
told. Tyvärr kan jag inte själv vara på plats 
för att ta emot utmärkelsen då jag har en 
veckas semester inbokad.

I Tyskland finns det flera stora familjer 
som satsar hårt på travsporten, Thomas 
Berchtold är en av dem.

– En dröm till hästägare. De vill vinna 
Grupp–I löpningar och vet att det krävs ett 
bra material för det. Samtidigt förstår de 
sporten och vet att allt kan hända, förkla-
rar Lugauer.

Thomas Berchtold passade in starten i 
Kungapokalen i samband med en Tokyo-
resa, han försöker hinna se sina hästar i 
Sverige 5-6 gånger per år.

– Planen är att jag ska komma till 
Jägersro till Derbyt och jag hoppas att 
Campo Bahia kan vara med då, men det 
handlar om sport och det går inte att ta 
något för givet, säger Berchtold försiktigt.

Samarbetet Berchtold och Lugauer 
skapades inte i Tyskland, utan först sedan 
”Conni” etablerat sig som en framgångs-
rik tränare på Jägersro.

– De såg mina resultat i Sverige och tog 
kontakt, så det är jag väldigt stolt över.

Campo Bahia är givetvis den stora 
stjärnan, men Thomas Berchtold äger 
även hästar som Spartan Kronos, Ga-
nes B, Alegra B och ett par ostartade 
talanger.

Och den stora drömmen är förstås att 
få vinna Svenskt Travderby på Jägersro 
den första söndagen i september.

– Som ägare har jag aldrig fått vinna 
ett derby, vi har några andraplatser i det 
tyska derbyt så det vore en stor ära att få 
vinna. Men jag har varit med så länge att 
jag vet hur svårt det är och hur mycket 
som kan hända.

Men ingen kan ta ifrån Thomas Berch-
told titeln Månadens Hästägare för maj.
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THOMAS BERCHTOLD

I samarbete med 
Skånska Travhästägareföreningen

De såg mina resultat i Sverige och tog 
kontakt, så det är jag väldigt stolt över

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.




