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GÜNTER HERZ
Den 16 november 2005 fick Joakim Lövgren Addington i träning.
Det var så samarbetet mellan Lövgren
och Günter Herz startade.
– Jag reagerade väl inte direkt på det.
Jag fick två hästar i träning av en hästägare, mer var det inte med den saken.
Joakim hade vid den tidpunkten inte koll
på att Herz var en av Tysklands rikaste
personer som finns med på Forbes lista
över världens rikaste (hans förmögenhet taxeras till 3,6 miljarder dollar idag).
Han äger travbanan i Hamburg och driver
Gestüt Lasbek – Tysklands största stuteri.
Det är denna Günter Herz som är Månadens Hästägare för december. Precis som
hela stall Joakim Lövgren hade Günter
Herz en fin månad.
# Jairo vann V75–försök på Jägersro
och final på Solvalla.
# Juan debuterade för Lövgren och vann
direkt.
# Talangen Nanetta Hill vann också lopp.
– Hela stallet hade årets bästa månad
i december och givetvis Günter Herz
också.
Egentligen är det nog inte själva sporten,
löpen, som intresserar den lite skygge,
78-årige, affärsmannen från Hamburg
mest. Istället är det aveln som fascinerar
honom.
– Trots att det inte saknas ekonomiska
resurser så vill han helst föda upp sina
egna hästar. Han tycker om att pussla

Tre snygga segrar på hemmaplan i december
med segern för Jairo i Meadow Prophets Minne
som topp.

ihop stammarna, det är nog vad som
lockar honom mest, säger Joakim.
Någon gång i Frankrike och i Stockholm
(när Brioni vann Elitloppet) har Günter
Herz varit på plats för att se sina hästar
tävla. På Jägersro har han aldrig varit.
Kontakter mellan hästägare och tränare
sker via telefon.
Men Günter Herz följer med hur det går
för hans uppfödningar, han sitter gärna en
stund i stallet på stuteriet – som finns intill
hans bostad – och studerar hästarna.
För Joakim Lövgren har det långvariga
samarbetet varit en trygghet, hela tiden
har Günter Herz haft en handfull hästar
hos stall Lövgren.
Och tre av dem bidrog aktivt till titeln
Månadens Hästägare för december.

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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