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Det började med att Peter Thornmalm följde 
med pappa Börje till Kalmartravet, så intres-
set för sporten har han egentligen sedan 
barnsben.
 Idag driver Peter företaget Långemåla 
Energileveranser (och vill man vara lustig kan 
man säga att han gör ”flis” på flis eftersom 
företaget jobbar med flisprodukter) som ock-
så äger stallets hästar.

Peter och Lånemåla Energileveranser är alltså Mån-
adens Hästägare för februari sedan Sharp Dream, 
tränad och körd av Joakim Lövgren, svarat för en 
riktigt svettig prestation hemma på Jägersro.
 – Ärligt talat, så blev vi själva lite överraskade 
över hur bra hon var, säger Peter.
 Trots ett lopp utvändigt om Kendra Silvio klev 
Sharp Dream fram och avgjorde den sista biten och 
satte på vägen nytt rekord med 1.12,6.
 – ”Jocke” (Joakim Lövgren) har gjort ett fantas-
tiskt jobb med hästen, berömmer också Peter som 
i framgångarna kan dela glädjen med pappa Börje 
och tre kompisar.
 – De har tio procent vardera och Långemåla 
äger 60 procent.
 Sharp Dream började sin karriär hos Niklas 
Robertsson i Kalmar, svarade för ett och annat bra 
lopp – men fann inte riktigt jämnheten. Hos Lövgren 
har stoet lagt på sig mer muskler och har utvecklats 
snabbt.
 Idag har Långemåla Energileveranser fyra häs-
tar i träning hos Joakim Lövgren; förutom Sharp 
Dream även Iago Zon samt tvååringarna Global 
Association och Ultra Face.

– Vi har ett mycket bra samarbete med Joakim. 
Han har gjort ett fint jobb med våra hästar och är 
dessutom rak och ärlig. Vi har haft andra hästar hos 
honom och han kan berätta att en häst inte duger.  
 Det uppskattar jag.
 Och framtiden för stallet verkar också vara säk-
rad. Hemma i Småland går en ettåring efter Promise 
Me med Zola Boko som pappa, den går snart ner 
till Lövgren för träning. Vidare väntar Promise Me i 
dagarna ett föl efter Maharajah och hon är sedan 
bokad hos Raja Mirchi.
 – Det blir otroligt spännande att följa, tycker Pe-
ter Thornmalm.
 Men ikväll ska de alltså hyllas som Månadens 
Hästägare för februari.
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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.

Långemåla Energileveranser

I samarbete med 
Skånska Travhästägareföreningen

       Väldigt engagerade hästägare som nästan alltid 
ser sina hästar tävla live. I februari fick de se sitt fina sto 
Sharp Dream vinna en imponerande seger på Jägersro.  
Därför blir Långemåla Energileveranser Månadens 
Hästägare för februari.


