
Travhästägare

MONSTERTRAV.se • Förnebovägen 8, 820 40 Järvsö • 070-308 06 65

Varje vecka får du som delägare ett eller flera mail med information om 
stallets alla hästar – ibland kan det till och med delas ut någon vinnare! 

Du får där all information om vad din häst har för sig i sitt liv som travhäst. Text och bilder 
framför allt, men även filmsnuttar från träningen. Vi tycker att det är viktigt att du som hästägare 

har full koll på vad din häst presterar i träning och vi vill 100% ärliga när det  
kommer till information – det är ”högt i tak” och vi ska tillsammans staka ut en väg till 

vinnarcirkeln. Höga ambitioner och drömmar är en naturlig del i verksamheten!
Naturligtvis går det bra att komma och hälsa på oss och hästarna – morötter brukar vara ett 

populärt inslag hos hästarna när ägarna kommer på besök... 

MONSTER MONSUN • V75-VINNARE & DERBYFINALIST
Uppfödd, tränad, ägd och körd av Monster Trav

BLI HÄSTÄGARE
TILLSAMMANS!



Travhästägare

MONSTERTRAV.se • Förnebovägen 8, 820 40 Järvsö • 070-308 06 65

Unghästkoncept!

SVEATÖSEN
Sto 1 år 

Far: Dotterud Teddy
Mor: Hulte Gerd

Hulte Gerd har varit lyckosam i avlen 
och är mor till Hulte Nova som gått 

svenskt rekord, vunnit SM och tjänat 
1,2 miljoner. Sveatösen är en exteriör 

fullträff i våra ögon. 
UTVALD AV MONSTER TRAV!

100% SÅLD

Häst nr 3
Hingst eller sto 1 år 

I september åker vi till Oslo och  
Bjerke i Norge för att – titta på och –  
förhoppningsvis köpa två unghästar 
på auktion. Vi tittar på ALLA hästar på 

auktionen och därefter lägger vi  
bud – OM vi gillar det vi ser!

Andelar finns kvar!!!

TIMOTEJS HELGA
Sto 1 år 

Far: Järvsöviking
Mor: Timotejs Qula

Korsningen Järvsöviking som pappa 
och Rigel Jo som morfar är en golden 
cross i aveln som lämnat flera miljo-
närer. Timotejs Helga rör sig och ser 

ut som en topphäst.
UTVALD AV MONSTER TRAV!

100% SÅLD

Häst nr 4
Hingst eller sto 1 år 

 
Det finns andelar kvar att köpa i dessa 

hästar – beroende på inköpspris 
och hur stor andel du vill köpa kan 

kostnaden variera. Vi diskuterar gärna 
upplägg på ditt hästägande!

5% ägande: ca 500 kr + moms/månad
Andelar finns kvar!!!

Det är till vinnarcirkeln vi ska!!!

Finnskog Nåja tog andra raka segern 30/7 2016!

Här är vår senaste ”masterplan” – tävlingssäsongen 2018 kallas inom travet för Pokalåret – då 
kommer prispengarna att öka kraftigt – därför satsar vi nu rejält på FYRA nya unghästar!

Att träna tillsammans ger en extra dimension och hästarna kan på så vis utvecklas både bättre 
och snabbare. Vi har redan köpt (och sålt alla andelar) i två riktigt fina ston. Nu återstår två 

platser att fylla i ”konceptet” – det kommer vi att göra under september månad!
Var med från början – nu kör vi!

Kontakta oss för mer information 
och när du vill bli hästägare!

Fredrik ”Frasse” Fransson
070-308 06 65

info@monstertrav.se

Lukas Svedin
072-200 80 58

lukas@monstertrav.se

Daniel Selin
070-778 28 71

daniel.selin@monstertrav.se
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