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LAPECA TRAV
Lapeca Trav har tre starthästar. Under mars
startade alla tre:
# Hurricane River – två segrar på två starter.
# Hashtag River – en seger på en start.
# Golden River – en andraplats på en start.
– Det var ”Golden” som förstörde statistiken, skämtade delägaren Peter Carlsson. Nej,
vi var mycket belåtna med henne och det var
nog en av de bästa månaderna någonsin.
Ni kan kanske storyn; Lapeca står för
delägarna Lars-Holger Carlsson, Peter Carlsson och Anette Berggren med familjer och
namnet är alltså taget egfer ett par bokstäver
från varje förnamn och efternamnet River
kommer från att runt hagarna i Forsby utanför
Klippan där hästarna växer upp så slingrar sig
Rönne Å.
Att Lapeca blir Månadens Hästägare för
mars är ingen slump, resultat var ju lysande.
Och att resultatet var lysande är inte heller
någon slump.
– Vi har succesivt förbättrat vårt stomaterial
och försöker välja de bästa hingstarna.
Favoriterna är – som hos så många andra –
Muscle Hill och Ready Cash.
– Vi har försökt med någon budgetvariant,
men det har inte varit så lyckat.
Månadens segerhästar är obesegrade felfria
och Peter hoppas att de kan vara något extra.
Men det är förstås lite av en slump att de
finns kvar hos Lapeca.
– Vi ville sälja tävlingsrätten till Hashtag

Familjen är härligt engagerad i allt som gäller sina
hästar, både uppfödning och tävlande. På ett litet avelsmaterial med hög klass kommer också stjärnorna!

River på auktion, men det blev inte bra så hon
är kvar. Hurricane River var bråkig och besvärlig så när Ola (Samuelsson, tränare) fick
frågan av några intresserade köpare så kunde
han inte rekommendera köp, berättar Peter.
Så Hurricane blev kvar, Ola har fått en och
annan gliring – men det finns en logisk förklaring.
– Hurricane har mognat och sedan har nye
skötaren Max Karlsson gjort ett kanonjobb.
Han är lugn och har ett otroligt tålamod med
honom.
Och vi kan väl nämna att återväxten är
säkrad; förra veckan kom det två nya föl. Ett
med Muscle Hill som pappa och ett annat
med Ready Cash som pappa.

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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