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Bäste investerare, 

 

Till Dig som insett att investeringar även ska ge trevliga och spännande 
upplevelser eller m a o  att det är en viktig del av livets mening. 

Tycker Du att börsen är trist och söker något mer stimulerande, Du är i så 
fall inte ensam. 

Då är det dags att satsa på en riktigt engagerande, oemotståndlig, växande 
varelse som kan bli Din bästa investering hittills, nämligen ett stjärnämne 
från Broline till en framgångsrik travhäst. Travsporten är väl helt unikt, bl 
a  genom att det finns en betydande ekonomisk uppsida vid framgång. 
Därför är valet unghäst en viktig och delvis avgörande fråga. 

Det är faktiskt så att värdet av ett lovande stjärnämne ökar hela tiden till 
dess att hästen mot all förmodan skulle visa sig vara helt talanglös. 

Man kan även säga att det är en option till ett rikare liv. 

Vi på Broline garanterar inte att det blir en stjärna. Däremot lovar vi Dig 
intressanta, starka och spännande upplevelser och ett föl eller unghäst 
med de bästa tänkbara förutsättningarna. Det åstadkommer vi genom 
elitavel via en kompromisslös och långsiktig uppfödarfilosofi. 

Mer information i ämnet hittar Du i detta prospekt, som innehåller motiv 
att köpa travhäst, Broline's affärsplan och uppfödarfilosofi. 

Vi kan även lämna trygghet gm att Broline redan från  2004 är trippel A 
rankad i Dun & Badstreets internationella kreditrankingssystem. 

Vi skulle helst av allt vilja visa Dig på plats vad det handlar om, vi kan 
utlova Dig något helt annorlunda än vad Du är van vid. 

Bästa hälsningar, 

Broline International AB 

Sune Svedberg.  Tommy Norén       Jonas Carlén 

sune@broline.se tommy@broline.se      jonas@broline.se 

0705 860460  0702 167237       0702 167236 

         

 

 

 



  

 

 

Att bli travhästägare. 
 

Det är några viktiga saker att tänka på om och när man beslutar sig för att ta steget in bland 
hästägarnas skara. Där finns redan många färgstarka individer allt ifrån drängar och bönder till 
företagsledare, affärsmän och idrottsstjärnor. 
 
Första frågan inför ett köp är ofta vilket kön som är lämpligast, svaret är att könet numera är 
underordnat. Dels därför att stona nu har många särskilda penningfyllda stolopp att delta i, dels har 
det visat sig att toppresterande ston ofta matchar motsvarande hingstar. Ett välstammat presterande 
sto har även en framtid i avel efter sin tävlingskarriär. 
 
Däremot är det viktigt att individen är korrekt ifråga om benställning, kroppsbyggnad och huvud. 
Man brukar tala om att hästen har utstrålning, d v s en slags självsäker karaktär.  
 
Oavsett könet handlar det om hur individen ser ut, och hur blodslinjerna ser ut. När man talar om 
blodslinjer handlar det både om föräldrarnas egna prestationer och om familjens prestationer d v s  
om egna syskon, mammans syskon, även i flera led bör prestationerna noga kontrolleras. 
 
Finns det inga miljonärer i denna grupp skall man avstå från köp. Ju fler miljonärer ju mer är det 
som talar för framgång. Att objektet, mamman eller mormor är syskon med etablerade avelshingstar 
är en annan positiv merit. 
 
Med andra ord skall hästen ha blått blod i ådrorna, felfria ben, utstrålning, självförtroende och ett 
intelligent och vackert huvud. Man brukar kalla sådana hästar för glänsare. 
 
En annan fråga som dyker upp är vilken ålder objektet skall ha när man köper den liksom var man 
köper den. I vårt land säljs travare både på auktioner och direkt från uppfödarna. 
De säljs både som föl och som ettåringar, d v s de har passerat ett årsskifte. 
Undantagsvis säljs även travare som tvååringar, det beror normalt på att de tidigare inte hittat 
köpare.  
Av dessa är ettårsalternativet det vanligaste. 
 
Fördelen är då att hästen har vuxit ut och att man då kan se hur den utvecklats så långt.  Omvänt att 
köpa årsföl kan innebära möjlighet att kunna välja i en ograverad årskull och då plocka ut de 
verkliga godbitarna. 
 
Att köpa färdiga treåriga eller äldre fina travare är sällan möjligt, helt enkelt för att den som ägt den 
från start inte vill skiljas från ett stjärnämne utan att löpa linan helt ut. Å andra sidan sägs det ju att 
allt är till salu bara priset är rätt, men klart är att ett treårigt stjärnämne som visat vinnaregenskaper 
betingar sjusiffriga belopp om den över huvud taget går att köpa.  
 
 
 

 



  

 

 

 

Att köpa travhäst privat eller i konsortier. 
 
För de flesta är frågan av rent ekonomisk natur, men formen avgör även om man önskar bedriva 
”hobbyn” som just hobby eller affärsdrivande. 
 
Har man redan en affärsverksamhet där man kan lägga in travhästarna är det affärsdrivande 
direkt från början. Att kunna mixa plus och minus är givetvis en fördel. 
 
Då uppstår frågan vilket som det rätta att äga hästar direkt ensam alternativt att äga dem i ett 
konsortium tillsammans med vänner och kompisar.  Med hänsyn till riskhanteringen är det nog 
intelligentare att äga fyra andelar på 25 % i fyra hästar än att  själv äga en hel travare. 
 
Om man dessutom  äger sina andelar tillsammans med likasinnade vänner som man väl känner 
och trivs tillsammans med ger det även mer av  glädje och tillfredsställelse tillbaka. 
 
Om man är ett konsortium som beslutar att  gå in i sporten kan ett handelsbolag vara formen för 
det. Då  kan det vara förståndigt att lägga in belopp från början som täcker även 
träningskostnaden fram till hästen/hästarna börjar starta. Det blir lite mer pengar men å andra 
sidan bör det då bara finnas uppsidor kvar i projektet. 
 Dessutom behöver man inte begära mer pengar från delägarna under tiden. M h till att man i ett 
HB är solidariskt ansvariga för varandra är det klokt även av den anledningen. 
Att låta ett bolag som även har annan verksamhet äga andelarna är också klokt. 
 
Om man är fyra delägare som enas om köp av fyra stjärnämnen kan ekvationen se ut enligt 
följande exempel: 
 
Kostnad: Fyra unghästar föl eller ettåringar, m h till kostnaden har det ingen betydelse förutsatt 
att uppfödaren åtar sig en professionell hantering av fölet tills den är klar att gå i träning. 
 
Fyra s k stjärnämnen á 400.000:- per st                1.600.000:- 
Inkörning och första träning okt –juli, 10 månader á 8.100:-      324.000:- 
Proffs träning aug – dec, 17 månader.á 10.000:-                     680.000:- 
Försäkring och övrigt            100.000:- 
          Summa: 2.704.000:- 
 
Detta skulle innebära en insats från start på 676.000:- för att vara ägare av 25 % i fyra 
stjärnämnen och där träningskostnaden är erlagd tills hästen fyller c:a fyra år.  
 
Motsvarande med köp av tre hästar av samma kaliber ger en insats på  507.000:- 
 
Med två hästar:        338.000:- 
 
Med en häst:        169.000:- 



  

                     Motiv att köpa travhäst 

Det svårt att nå framgång på tävlingsbanan, följaktligen är det en 
betydande utmaning att försöka. Om Du lyckas är Du speciell. 

Från föl till klassisk vinnare. 

Det innebär en lång och engagerande resa. Från då man normalt köper 
unghäst, nämligen på eftersommaren då hästen är ett år, tills det är dags 
att starta hästen, då är hästen normalt tre år. Den kan även vara två eller 
fyra år. Det är en spännande period i ägandet genom att hos tränaren 
uppleva hur hästen utvecklas från en ”tonåring” till en skicklig vuxen 
travare! 

När han har blivit två år, d v s två årsskiften efter det han är född men 
före 1 november och går ett godkänt s k  premielopp vinner hästen sina 
första pengar. Hästen skall ha tränats av en proffessional tränare i minst 
tre månader, varit reglerbar och gått loppet utan störningar inom 
stipulerade tider. Klarar han dessa, relativt enkla, travprov vilket nästan 
alla normalbegåvade gör, har han tjänat 20.000 kr. När han sedan har 
avverkat ett godkänt kvallopp är det normalt klart för start. Hästen har då 
normalt hunnit bli tre år. De som är både tidiga och särskilt begåvade 
startar även som tvååringar. Med hänsyn till strukturen i Sverige, där vi 
kan tävla upp till tio år för ston och tolv år för hingstar, är en tvåårsstart 
inget som är nödvändigt för framgång. 

Som treåring och fyraåring finns det mängder av intressanta lopp att tävla 
i. De största är: Kriteriet 3, Derbyt 4. E3 kort och lång. Breeders' Crown 
både för tre- och fyraåringar, Europa-Derbyt för fyraåringar samt många 
andra t ex Sprintermästaren, Stochampionatet, Guldstoet, Stora 
treårspriset, Drottning - Kungapokalen, V75-lopp m fl. Nålsögat är att 
hitta och köpa en häst som har rimliga chanser att både delta och placera 
sig i dessa lopp. 

Köp hästen från Broline 

Om Du köper en unghäst från Broline ökar möjligheten att det blir en 
”happy End”. Du är välkommen att besöka Broline och följa Din 
unghästs utveckling redan från föltiden. Du kan senare på 
www.broline.se  följa både Din häst, hans syskon och hela kullens 
framfart på olika banor. När Du blir varm i kläderna kommer Du även att 
följa släktingarnas framfart. Allt detta ger en ny och intressant dimension 
åt hästägandet, som bara exklusiva blodslinjer medför. 

Kostnaden för att träna hästen är lika, oavsett om hästen är bra eller dålig, 
obegåvad eller talangfull. Inkörning och tidig träning kostar 6 000-8 000:- 



  

kr per månad, tävlingsträning 8 000-12 000 kr per månad. Det är normalt 
en dålig affär att köpa ett ämne med tveksam härstamning. 

Detta kännetecknar en bra häst 

Hur kan man veta vad som är rätt att köpa? Svaret är att ingen kan med 
säkerhet avgöra om det blir en vinnare eller inte. Då vore ju spänningen 
borta. Men det finns viktiga moment att tänka på: 

• Fina eller extremt fina blodslinjer, och då inte bara en generation 
bakåt. Både mamman, och mormor skall ha lämnat bra avkommor 
tidigare. Det måste finnas gott om miljonärer i familjen. 

• Samma frågor gäller pappan, lämnar han både bredd och stjärnor? En 
ovanlig egenskap som egentligen bara några enstaka avelshingstar 
tydligt har demonstrerat. Både Pine Chip och Lindy Lane hör till 
denna exklusiva skara. 

• Hur ser exteriören ut? Även om alla blodslinjer är perfekta måste 
individen vara korrekt. 

• Hur är den mentala kapaciteten? Vem har fött upp den? Hur har den 
hanterats under uppfödningen? Vilka marker har han gått på? Hur 
mycket har den fått äta? Kraftfoder?  Hur ser markerna ut där den är 
uppväxt? 

Generellt gäller att framgångsrika blodlinjer alltid är den bästa affär att 
köpa, men det finns som alltid undantaget som bekräftar regeln, Ina Scot, 
Copiad och Ideal de Gazeau är sådana extrema exempel.  

En annan fråga är vilket som är bäst, sto eller hingst. Svaret är att en fin 
och välstammad individ är långt viktigare än könet. Generellt gäller 
emellertid att ett välstammat fint sto normalt är gångbart i avel och 
därmed även har ett betydande värde efter avslutad karriär. 

Tävlingsstart för hästen 

När hästen startar börjar engagemanget en vecka före start. Då kommer 
travprogrammet på posten och redan där analyseras hästens chanser, lite 
senare kommer tidningarna med sina analyser av hästarna. Det gäller 
numera både dagspress, kvällspress, fackpress och tv. Mediabevakningen 
framförallt av storbanornas lopp, V65, rikstoton V75 samt årgångsloppen 
är enorm.  



  

Spänningen ökar ända fram till start, bara att vara med i diskussionerna 
och i loppen är en liten kick. Att ha en vinnare är en ännu större kick och 
från utsidan kan det antagligen rentav verka lite barnsligt. De flesta blir 
nämligen som barn på nytt i dessa situationer. Ja det är som att livet får 
ett nytt innehåll. En hästägare och tillika direktör på Sveriges Television 
uttryckte det så här: "Vinsten på Solvalla för tio år sedan är med på min 
topp-fem-lista över alla livets höjdpunkter!" 

Du blir rikt belönad  

Om Du är en framgångsrik hästägare blir Du verkligen rikt belönad både 
i upplevelser och substantiellt.  

Travet är enormt mångfasetterat och fyllt av intressanta individer, både 
hästar och människor. Från engagerad stallpersonal och blåögda 
optimister till kallt kalkylerande skickliga sportsmän som redan är 
levande legender som t ex Stig H. Johansson. Andra idrottsstjärnor, f d 
stjärnor av olika slag, framgångsrika affärsmän, fackföreningsledare, 
entreprenörer, börsbolagsdirektörer, bankdirektörer, advokater och 
revisorer, ja listan kan lätt göras ännu längre. En sak har de alla 
gemensamt: De har hittat en unik krydda av sport, spel och spänning i 
travet. Sporten är en lidelse hos dessa personligheter som kan prata trav i 
timmar och dagar. 

Travet är dessutom en riksangelägenhet såtillvida att det hjälper till att 
hålla Sverige öppet och fint. Det finns c:a 65 000 travare i Sverige och 
det föds över 4.000 nya varje år. Flera 100 000, tals hektar mark används 
bara för bete och foder. Många ägare till gårdar har trav som sin enda 
verksamhet och utkomst. Över 20 000 personer har sin inkomst från 
travet i Sverige. Travet är m a o stort och är en mycket viktig näring för 
Sverige och har för länge sedan passerat den kritiska nivån. Tillsammans 
med fotboll och hockey är det den största arenasporten i Sverige. Det 
finns människor som på fullt allvar säger att utan sina travhästar skulle de 
inte ha lust att leva. 

Skapa sammanhållning  

Utöver ovanstående grupper finns det mängder av travintresserade bland 
alla de hårt förvärvsarbetande människor som plikttroget sköter 
produktionen på Volvo, Kinnarps, Billeruds, Svedbergs och många andra 
företag. De är kanske inte beredda att satsa lika mycket för att skaffa sig 
en travhäst och få uppleva ”kicken”. Men de kan och upplever ofta 
spänningen ändå genom att på hemväg från jobbet lämna in en rad eller 
en ”Harry” och senare på kvällen följa loppen på TV. Dagen efter jämförs 
resultaten med arbetskamraterna.  

 



  

Att som ledare spela ihop med sina anställda är ett exempel på en 
fungerande management metod, ”management by trav”. Det 
gemensamma intresset river barriärer, ökar gemenskapen och 
sammanhållningen mellan ledare och personal. En annan intressant 
metod att skapa sammanhållning inom ett företag är att tillsammans med 
personalen äga en travhäst. En sådan situation ger det så viktiga avbrottet 
och skapar ett gemensamt intresse även utanför fabriksportarna. Man 
kommer närmare varandra och  därmed  kan man tillsammans lättare att 
attackera jobbets alla frågor för att nå gemensam framgång. 

Trav är bra för dina affärer 

Att besöka travbanan med kunder och då även besöka stallet, tala med 
tränaren, ”lägga” en rad tillsammans, äta en bit mat på restaurangen är 
oslagbart för att uppnå den rätta kontakten med sina kunder. Oavsett om 
raden resulterar har Du en glad och lojal kund för lång tid framåt. 

Om Du hör till den preveligierade grupp som bakom Dig har en karriär. 
Antingen som idrottsman, affärsman, yrkesman eller företagare är det 
svårt, för att inte säga omöjlig att hitta något annat med samma 
upplevelse och spänning du vant dig vid i jobbet. 

Travet kan ge Dig spänningen tillbaka! Som bekant är det en sak att tjäna 
ihop en slant, stor eller liten under sin karriär, en helt annan att hitta lika 
intressanta och spännande saker att uppleva efter karriären. Det finns en 
lösning på det positiva problemet. Köp en travhäst från Broline! 

Risker och möjligheter 

Som i all verksamhet finns det både upp och nedsidor. Detsamma gäller 
även när man investerar i travhästar. Uppsidan är givetvis att nå framgång 
på banan och få uppleva den enorma kicken och glädjen i detta.  En sådan 
utveckling ger även fina ekonomiska effekter utöver prispengarna  genom 
ett kraftigt ökande värde hos hästen.  

Det optimala är först en framgångsrik karriär på banan och därefter en 
avelskarriär. För en hingst är det realistiskt sett bara ett litet fåtal som får 
uppleva detta, i Sverige kanske 10 per år. En avelskarriär för ett 
välstammat sto mer realistiskt att uppnå. Nedsidan är om hästen inte 
utvecklas som planerats och inte ens kommer till start. 

Hur som helst är travet kanske den enda sport som innehåller en 
ekonomisk uppsida. Den  är inte enkel att nå men på intet sätt unik, att 
välja ett gediget stjärnämne är från start är dock normalt en förutsättning. 



  

Affärsplan och vision med Broline 

Broline bedriver hingsthållning och uppfödning av travhästar. 

Hingsthållning 

Vår affärsidé är att erbjuda marknaden, d v s stoägarna ett fåtal hingstar 
av absolut världsklass i syfte att skapa maximala förutsättningar för 
framgång. Högsta kvalité och exklusivitet skall styra valet. Målet är att 
ägare till ston med bra avelsförutsättningar i första hand skall vända sig 
till Broline. 

Utöver hingstarna skall hela anläggningen d v s stallar, boxar, marker 
och  personal, vara motiv för stoägarna att söka sig till stuteriet. 

Vi skall även ge kvalificerad rådgivning om lämpligaste hingst för det 
aktuella stoet med hänsyn till blodslinjer, tidigare avelsresultat, fysiska  
och mentala förutsättningar etc. 

Ovanstående innebär att hingstarna och anläggningen i övrigt skall 
signalera kvalité.  Att krävande ägare skall se Broline som ett första 
alternativ för sina avelsston. Vi kan erbjuda hästägare utan egna stall  
professionell uppfödning med deras ston och leverera föl med maximala 
förutsättningar att kunna hävda sig i den stenhårda konkurrensen på 
travovalen. 

Inga kompromisser i uppfödningen  

Den egna uppfödningen och resultatet från tävlingsbanan är det som 
ytterst skall motivera hästägarna att vända sig till Broline. Oavsett om det 
gäller ston för avel och/eller för att köpa föl som verkligen kan kallas för 
stjärnämnen. 

Därför skall alla egna fölsto vara av högsta kvalité. Blodslinjer blup-
värden, exteriör och prestationer med gott om miljonärer i familjen skall 
”signalera” kapacitet och resultat. Givetvis gäller att avelshingstarna väljs 
med det optimala avelsresultatet för ögonen. Härvidlag gäller att 
avelsresultatet alltid  sätts före kostnaden för hingsten. 

Ödmjukhet, ärlighet och kompetens är ledordet för alla på Broline. 

Travets mångfasetterade ägarstruktur är en stor och avgörande tillgång 
för sporten och är därmed viktig även för Brolines framtid. Vi skall värna 
om denna struktur. 

Den egna uppfödningen skall vara av sådan kvalité att krävande köpare 
och tränare vill besöka Broline för att se ut sin nästa stjärna eller bara 



  

prata trav, se på hästar och studera anläggningen.  

Kompetens och engagemang är våra ledord 

Målet är att resultatet från avelsverksamheten skall skapa efterfrågan på 
uppfödningarna och ge underlag för en långsiktig lönsam och sund 
verksamhet. Framgång på banan skall bekräfta det förnuftiga i att köpa 
travare från Broline. Promotion från tävlingsbanan och uppfödarpengar i 
framtiden är andra viktiga faktorer för denna verksamhet. 

Det finns som bekant inga exakta matematiska metoder för att nå 
framgång i en sådan här verksamhet, tvärtom är avel ofta oberäknelig och 
ibland svår att förstå. Avel är en mångfasetterad verksamhet där som så 
ofta mycket lite skiljer motgång från framgång. Helt klart är dock att 
kompetens, kvalité, visioner, uthållighet, investeringar och inte minst 
passion är avgörande för att nå resultat. Ett annat är att inte hemfalla åt 
kortsiktighet utan alltid agera långsiktigt. Det som är bra kortsiktigt är 
som bekant så gott som alltid dåligt på lång sikt. 

Broline skapar värde  

Vi försöker alltid driva verksamheten utan kompromisser, med 
ovanstående inriktning för ögonen. Det innebär att minimera slumpens 
inverkan och målet är att skapa ett Broline som är bättre än det någonsin 
varit. I det ingår att varumärket Broline skall betyda en travhäst som 
innehåller både stam, exteriör och kapacitet. Därmed är det en värdefull  
tävlingsindivid som även platsar i framtida avel. 

I all modern produktion och distribution har varumärken blivit allt 
viktigare. I själva verket är det en förutsättning för en lönsam 
tillverkning. Det är ett vilkor för att en produktion över huvud taget skall 
kunna distribueras och säljas. Ett starkt varumärke är ovanligt nog något 
som är av stort värde både för tillverkare, distributör och konsument. 

Varumärket Broline är faktiskt känt i hela travvärlden liksom Pine Chip, 
kombinationen kan vara perfekt Framtiden och resultaten får utvisa hur 
det är med den saken. Ett starkt varumärke är minst lika viktigt i vår 
bransch som i andra, kanske viktigare. Om vi spelar våra kort på rätt sätt 
och det är vår absoluta ambition så borde vårt varumärke snart vara ett av 
våra värdefullaste tillgångar. 



  

Broline´s uppfödarfilosofi 

Kvalité före kvantitet. 

Pine Chip är en av de travhästar som har travat snabbast av alla,  han 
satte sitt världsrekord som 4-åring med km.tiden 1.09,0. Ett rekord som 
stog sig i 11 år. Han har även rekordet på 800 metersbana med 1.10,9 och 
dito för 4 åringar med 1.10.9. Världsrekord som är oslagna efter 13 år! 

Pine Chip´s fantastiska tävlingskarriär är känd i hela travvärlden. Han är 
nu även invald i Hall of Fame i USA tillsammans med en liten klick 
odödliga stjärnor. 

Avelskarriären ser ut att bli lika fantastisk, han präglar verkligen sina 
avkommor. Genom hans förmåga att lämna framförallt stjärnor men även  
bredd anses han av allt fler vara världens bästa avelshingst. 

Hans hem är numera Broline, som stor delägare har Broline tillgång till 
honom och han är en viktig del i vår uppfödning. Detsamma gäller Lindy 
Lane som också är en världens bästa etablerade avelshingstar, han finns 
från 2005 på Broline. Ken Warkentin e Yankee Glide inleder sin 
avelskarriär i  USA tills vidare. 

Även stona är mycket viktiga och vi satsar uteslutande på avelsston med 
de bästa blodslinjerna, med rätt exteriör,  med record  och familj som 
dokumenterar kapacitet. Betäckning sker uteslutande med de absolut 
bästa hingstarna, kostnaden i det momentet är underordnad resultatet. 
Dessutom sker noggrann analys av att mor och far matchar varandra, 
gärna linjeavel men inte inavel, storlek, exteriör, mentalitet m m finns 
alltid med i analysen. Broline har även amerikanska dataprogram som 
stöd vid dessa viktiga beslut. Know-how och lång erfarenhet finns nu på 
Broline. 

Uppsikt och kontroll vid fölningen 

Under senare delen av dräktigheten bevakas stoet dygnet runt. Då 
fölningen närmar sig signalerar ett chips när det börjar vara dags, Alla 
fölningar sker under uppsikt och full kontroll, vid eventuell komplikation 
finns egen kompetent veterinär till hands inom tre minuter. Varje år föds 
80 –90 föl på Broline under fullständig kontroll. 

Fölet med mamman går tillsammans fram c:a sex månader då de skiljs åt. 
Alla hästar kontrolleras noga varje morgon och kväll. Temperaturen tas  
varje dag på alla föl. Vid minsta tecken, feber, magont eller liknande tas 
de omedelbart till box och behandlas i enlighet med veterinärens 
instruktion.  Redan i detta stadium är fölet så tamt att vi lätt kan ta 



  

temperaturen på plats ute i hagen. 

”Familjerna”, d v s sto och föl går tillsammans och i lämpliga grupper på 
stora fält där marken aldrig är sliten, risken för parasiter är eliminerad, 
där det finns obegränsat med bete och där marken är kontrollerad ifråga 
om ph-värde, mineralvärden etc. 

Utegångsstallar och utfodring av högsta kvalitet 

Efter ca 6 månader skiljs fölet från sin mamma, en lite dramatisk och 
viktig del i deras liv. Vi gör det snabbt från en dag till en annan. De 
flyttas då samtidigt till s.k. utegångsstallar.  
På en halvmetertjock lager av halm sover de gott från första natten, och 
bildar snabbt en härlig grupp som lever tillsammans under 7-8 månader. 
Under tiden i utegången binds de upp flera gånger varje dag, för kontroll 
och för utfodring med lämplig kvantitet av kraftfoder. Hö av bästa kvalité 
finns under hela denna period i obegränsade mängder. Regelbunden 
hovvård varannan månad är en annan viktig del under denna period. 

Stora öppna arealer  

På våren då gräset är grönt i hagarna släpps hingstarna och stona för sig 
ut i frihet på nästan obegränsade beten. Två sjöar, 220 ha åker och öppen 
mark innebär att en del av marken alltid vilar från hästar. Det betyder 
fräscha beten och stora ytor per häst vilket eleminerar risken för parasiter 
och  tillåter en proteinrik foderstatus. Allt för att stärka benstomme och 
minimera risken för lösa benbitar 

Hästarna är väl förberedda för träning  

När hästarna är mogna att lämna Broline för att gå till tränare har de ett 
totalt förtroende för människan och kan därigenom snabbt sättas för vagn 
vilket förenklar tränarens första del av träningen. Det innebär att hästen är 
extra väl rustad och  preparerad för den första och särskilt viktiga delen 
av en framgångsrik karriär. Innan hästen levereras genomgår den s k 
friröntgen och veterinärkontroll. 

Sammanfattning 

Rejäl bemanning med tillräcklig kapacitet, kompetens, engagemang, 
management, passion och långsiktighet utan kompromisser, bra faciliteter 
med stora arealer öppen mark är nödvändigt för ovanstående program. 
Allt detta finns på Broline. 

 

…….. -  ------_____________ 


