
VARFÖR SKALL MAN 
ÄGA EN ANDEL I EN 

TRAVHÄST ? 

Att äga andel i en travhäst är en kul 
hobby. Man brukar säga att man går in 
med sin insats med inställningen att man 
har råd att förlora den, sedan betalar 
man en liten kostnad varje månad.
Det man sedan får tillbaka är värt alla 
pengar i världen, att äga en eller flera 
andelar i en travhäst är det roligaste man 
kan göra om travintresset finns. 
Gemenskapen och glädjen att 
tillsammans äga en travhäst går inte att 
beskriva och självklart är glädjen extra 
stor när hästen vinner!
Under resans gång kommer vi att 
anordna gemensamma aktiviteter som 
t.ex studiebesök, travträffar V75-tips 
m.m 

Med en andelshäst kommer även
nya vänner !

K O N T A K T :   
J O H A N N A  O C H  T O B I A S  K A R L S S O N  

Häggesled Ängen 1, 531 94 Järpås 
0733-19 69 70     tobias.karlsson@haggesled.se 

trav.haggesled.se

Vi är en liten uppfödare där alla föl får 
mycket uppmärksamhet och omsorg. Vi 

använder inte lösdrift, detta skapar tillfälle 
för mer hantering och en trygg häst. På 

litet material väljer vi hingst som på bästa 
sätt matchar stoet. 

- Målet med vår uppfödning är att 
hästarna skall få dom bästa 

förutsättningarna för att kunna bli starka, 
hållbara och framgångsrika 

tävlingsindivider.

S TA L L  Ä N G E N

Hingst f. 2017 
e. Classic Photo u. And More Champagne 

ue. Andover Hall

CLASSIC 
SPARKLE

ANDELSHÄST
uppdelat på 20 andelar

http://trav.haggesled.se
http://trav.haggesled.se


C L A S S I C  P H O T O  -  A N D OV E R  H A L L
En intressant korsning. Avelshingsten Classic Photo har lämnat flera miljonärer i sverige t.ex elitloppsvinnaren 

Ringostarr Treb och Derbyvinnaren Mosaique Face som även vann Europaderbyt på världs-rekordet 10,8am. I USA 
finns stoet Classic Martine,$981.386 också hon har Andover Hall som morfar. 

Mamman And More Champagne var lovande som unghäst hos Svante Båth och gick 1.13,9ak som treåring i ett 
uttagningslopp till E3 där hon satt fast med rubbet sparat. Skada satte stopp för vidare tävlingskarriär.

Mormor Champagne Clipper är även mormor till No Matter 1.471.500, vinnare av Breeders Crown för 2-åringar 
och korta E3 för ston på rekordet 1.12,5. Mamman är syskon till bl.a Coffie U.N.G 617.000 12,3ak 

Classic Sparkle är en välväxt, stor hingst med 
mycket karisma som har ett coolt temperament. 
Han är inkörd hos Rickard Svanstedt på Bjertorp 

som tyckte mycket om honom. 

”Kanske den finaste ettåring
 vi har kört in i år”

Classic Sparkle säljs i 20 andelar á 4500:- inkl 
moms som stannar i bolaget. Månadskostnaden 

kommer att bli ca 700:- inkl moms

C L A S S I C  S PA R K L E

Classic Sparkle kommer 
att tränas av Rickard 

Svanstedt på Bjertorps 
fina anläggning.


