
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 !

Ett bolag kommer att bildas kring hästen där 
alla delägare tecknar sig som bolagsägare.

Vid frågor kring hästägandet och bokning av din 
andel, kontakta:  

Tobias och Johanna Karlsson 
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. 2019 
e. Orlando Vici u. And More Champagne 

ue. Andover Hall

PANTHERE 
NOIR

ANDELSHÄST
i  20 delar

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


O R L A N D O  V I C I ( F R )  -  A N D OV E R  H A L L
En intressant korsning. Avelshingsten Orlando Vici har lämnat över 20 miljonärer i Sverige t.ex Alfas Da 

Vinci 5,5milj. Elitloppsaktuelle Racing Mange 4,5 Milj. och Avelshingsten Pato 4,2 Milj. Det är alltid 
intressant när man korsar Franskt och Amerikanskt blod. 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 1.626.500, 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 659.700 12,3ak. Mamman har en tidigare avkomma som är redo för 
3-åringsdebut inom kort.Panthere Noir  är en välväxt, stor hingst med mycket 

karisma och ett coolt temperament. Han kommer att 
tränas av Sofia Aronsson på Bjertorp som har besiktigat 

honom och hon gillade verkligen vad hon såg. 

Sofia: ”Hade man sett honom på en auktion så hade man 
varit med i budgivningen, jag tycker han är läcker och han har 
en otrolig utstrålning. Det fastnar jag för plus att han exteriört 

är jättefin. Rak och korrekt i ben bak och framben och långa 
kotben, bra djup och jättefint kors. Helhetsintrycket är toppen”

Panthere Noir kommer att anmälas till de flesta av 
årgångsloppen bl.a Svenskt Travderby, Kungapokalen, 

Breeders Crown och Svenskt Travkriterium
Panthere Noir säljs i 20 andelar á 7500:- inkl moms som 

stannar i bolaget. Månadskostnaden blir ca 700:- 

Om ni har frågor kring 
träningsupplägget, hästen 

eller andra frågor, 
kontakta Sofia Aronsson

076-770 76 00

Utförlig presentation av Sofia och stallet finner ni på: 

www.sofiaaronsson.com


