
Honey Badger Racing i samarbete med galopptränaren Marie Lustig presenterar 

 

 

 

Andelsstall unghästar anno 2016 
 

 

 

 

 

1-årig helbror till Last Interviewer – som vann årets upplaga av 

Derby Consolation – ingår i andelsstallet! 

 

Andel i tre 
unghästar

Spelskola
Besök på 

träningscampen 
och tävlingsbanor

Livesändningar 

på internet

Egen grupp på 
Facebook



 

Tävlingsrätten i tre unghästar uppfödda i Blentarp av Honey Badger Racing ingår. 

 

 

 

 

Hästarnas far Helsinki gick 

direkt in på plats 2 på listan 

över vinstrikaste 

avelshingstar i svenska 

löpningar för 2-åriga 

avkommor med sin första 
kull. 

Fotot visar Helsinki.  

 

 Häst 1. Rintintin (aka RATATA) 2 år.  

Valack e Helsinki – Snia (maxhcp 76) – 
Funambule. 

I träning idag.  

Ratatas mor är den enastående Snia (ger) e. 

Funambule u. Santa Clara ue. Star Appeal 

Snia: 2: 1-1-0, 180 000 SEK, max hcp 76 

Snias mor Santa Clara (max hcp 

87) var ett stayerbetonat 

supersto  

Bl.a. målfotoslaget i Norskt Derby.  

 

  



Häst 2. I Rest My Case (aka BLIXTEN) 1 år. Hingst e Helsinki – Interviewer – Common 
Grounds. 

Helbror till talangen Last Interviewer, vinnare av Derby Consolation.  

Last Interviewer: 9 starter: 3 – 1 – 2 (387 800 kr), hcp 79, per den 27 juli 2016. 

Blixtens mor är pärlan Interviewer e. Common Grounds u. Marylou Withney ue. Fappiano 

23:4-7-2, 415 000 SEK, max hcp 80. Seger i Juvenile Fillies. 

Mor till bla Intiango, 6 segrar, och Interwatch, 6 segrar, och Last Interviewer.  

 

Häst 3. Hello Trouble (aka VIKTOR), 1 år. Hingst e Helsinki – Reference Lady – Revoque. 

Viktors mor är hedershästen Reference Lady  

e. Revoque u. Marylou Withney ue. Fappiano 

Reference Lady: 20:5-3-2, 584 000 SEK, max hcp 84.  

Seger i Juvenile Fillies, 2:a i Svenskt Oaks, 5:a i Svenskt Derby som enda deltagande sto,  

3:a i Danskt Oaks. 

 

 

 



 

Tränaren Marie Lustig om Ratata: 

”Ratata har mycket lätt för sig i träning och gör allt rätt. Allt ser ut som att detta kommer bli 

en fin tävlingshäst. Jag har tränat flera hästar ur samma moderlinje. Ratata är den som ser 
mest lovande ut so far. Han har också en utstrålning utöver det vanliga.” 

Om Blixten och Viktor: 

”Åringarna är väl uppfödda, exteriört korrekta och har fin stam. De är uppfödda på stora 

välskötta gräsvallar i södra Skåne. Jag har följt dem från födseln och vet att de har fått vad en 
unghäst behöver för att kunna bli tävlingshäst och att de varit friska och sunda hela vägen. 

Viktor är en stor muskulös modell som är iögonfallande vacker.  

Blixten är en normalstor åring med styrka och hårdhet i kroppen. Blixten borde kunna bli en 

tidig tävlingshäst. ” 

 

 

Hur kommer andelsstallet att fungera? 

- Honey Badger Racing (HBR) upplåter tävlingsrätten så länge andelsägarna vill använda dem. 

Ansvaret för hästarna återgår till HBR efter tävlingskarriären. Andelsägarna blir alltså inte 
uppbundna under längre tid. 

- Marie Lustig tränar hästarna för tävling. 

- Andelsstallet drivs som ett handelsbolag som momsregistreras. Josefssons 

Redovisningstjänst sköter ekonomisk förvaltning och håller ordning. Ett ordentligt 

bolagsavtal finns. Bolaget kan användas under obegränsad tid och både hästar och delägare 
kan ändras. 

- Alla hästarna kommer att vara aktiva på sociala media. De gör inlägg i sin facebook-grupp 

och sköter sin egen kanal på Youtube eller liknande. De har då och då webkamera i sina 
boxar som andelsägarna kan titta genom. 

- Hästarna bjuder in till visning av sina hem i Örkelljunga och Blentarp och andelsägarna får 
ta del av träning och tävling live. 

- Hästarna ordnar sammankomster i sina stallar med middag och föredrag eller utflykt. 

- Vid starter samlas alla som kan vara med på plats och guidas genom tävlingsdagen. Ni som 

inte har möjlighet att vara på plats kommer kunna följa allt genom livesändning över 
facebookgruppen! 

- Utbildning för andelsägarna. Både du som vill lära dig allt från grunden och du som vill höja 

din kunskapsnivå inom allmän hästlära, träning och tävling får löpande information från 

tränare, jockeys och andra i samband med att varje hästs status rapporteras. Seminarier 

anordnas som alla delägare kan följa antingen live eller på Youtube i hästarnas egen kanal 
exklusivt för delägarna. 

- Spelskola de luxe. Fördjupade analyser av hur det går till att spela på galopp, vårt svåraste 

kunskapsspel. Delägarna får ingående kunskaper om hur man får fram information och 
använder den. Även tips till kommande tävlingar. 

 

 



 

 

Vilka ekonomiska villkor gäller? 

- En andel i bolaget motsvarar 1/50 av tävlingsrätten i alla hästar som ingår. 

- Ingen inköpskostnad. 

- Månadskostnad 600 kr/andel (alltså 200 kr/häst). 

- Alla normala löpande kostnader inkluderade. 

- Ingen uppsägningstid om du vill utträda. Du är med så länge du vill. 

- Inget ansvar för annat än avtalade avgifter. 

- Prispengar fördelas lika mellan andelarna efter att provision till tränaren om 10 procent, till 
ryttaren om 5 eller 10 procent och till uppfödaren om 10 procent först har betalats. 

- När hästarna erhåller prispengar sänks månadsavgiften för andelarna genom att 
prispengarna kvittas mot månadsavgiften. 

 

Särskilt till sist; 

Hästarna som ingår i stallet skall vara med på banan! 

Andelsägarna beslutar i samråd med tränaren om någon häst ska utgå och ägna sig åt något 
annat än racing. Om någon häst utgår minskas månadsavgiften med motsvarande del. 

Alltså, andelsägarna kan gemensamt bestämma att avstå tävlingsrätten från någon eller 

några av hästarna men behålla övriga. Andelsägarna kan också gemensamt bestämma att ta 
in tävlingsrätten till någon annan häst. 

 

Mer information finns i det fullständiga bolagsavtalet. 

 

Informationsträff och hästarnas visas i Blentarp fredagen den 9 september 

2016 kl 14 – 19 med fri ankomst där emellan. Vi bjuder på enklare förtäring 

och ber därför om besked om deltagande senast den 7 september.  

Välkomna! 

 

Kontakt:  

Uppfödaren Annette Johansson; 0731-510 696 eller annette.v.johansson@gmail.com 
 


