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När TV4 gjorde reportage kallades de för
”Familjen Trav”, nu blir de Månadens Hästägare på Jägersro.
Det handlar om Robert Andersson och
Anette Odder tillsammans med barnen
Maja och Hanna och naturligtvis Silver Annie – familjens stjärna.
– Vad ska jag säga, jag är så otroligt tacksam för att få ha henne, säger Robert som
följt det tioåriga stoet från det ögonblick
hon föddes.
Egentligen lever ”Robban” sin dröm nu.
Silver Annie har redan vunnit två lopp i år
– det senaste körde han själv hemma på
Jägersro i maj – och han fick starta på Solvalla under Elitloppshelgen och dessutom
har Silver Annie blivit miljonär.
– Det händer då och då att jag stannar
till och tittar på en tavla från en av hennes
V75–segrar, som för att förstå att allt det
här är sant.
Silver Annie var väl ingen talang från
början, hon gjorde sin första start som sexåring. Så kanske är det därför hon är pigg
som en unghäst trots sina tio år.
– Hon har ju inte tävlat så länge så hon
känns inte som en tioåring. Och sen är hon
ju så ärlig och gör alltid sitt bästa.
Det där med den sena starten av karriären berodde mest på att hon inte visade så
mycket i träning, inte förrän Robert provade
ett stängt huvudlag. Då blev det som en
helt annan häst.
Nu vet hon precis vad som gäller, får hon
”sitt” lopp och går med i ryggar till 200–300
kvar är hon alltid vass.

Elitloppshelg på Solvalla, ponnytrav i Tomelilla och
monté – hela familjen engagerad – och nästan alltid
med egna uppfödningar! Och underbara Silver Annie nu
miljonär med snygg maj-seger på Jägersro!

– Hon är riktigt snabb och har alltid den
där speeden kvar, säger Robert stolt.
Men det är alltså sista säsongen på tävlingsbanan, sen ska hon bli mamma. Fast
då finns det förstås en arvtagare i stallet.
– Jag har en 2-årig syster till henne (Dream Vacation är pappa) och det är lite extra.
Nu vet ju Robert redan från början att det
är ett helstängt huvudlag som gäller. Och
den 2-åringen heter Silver Hanna.
På tal om Hanna så äger Hanna Odder en
ponnytravare som heter Silver Dream. Den
vann Maja Odder lopp med på Jägersro i
maj (Maja är för övrigt på väg att ta licens
på stor häst). Som tränare till ponnyn står
Anette Odder – ”Robbans” sambo.
Så Månadens Hästägare är verkligen
Familjen Trav.

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.

I samarbete med
Skånska Travhästägareföreningen
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