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Bli hästägarekompis med mig i högresta, lätt-

travande och intressant stammade Denise Dyrdek! 
 

Ett andelsägande utvecklat under 7 år i ett tvåårigt sto i träning hos Rickard 

Svanstedt, Axevalla, som siktas mot tidig treårsstart!

   

Efter Jocose och mamman Go Chip har härstamningen Pine Chip-Gossip! 
 

”Bli hästägare i en häst vi överlåter åt en av trav-Sveriges största coming man, Rickard Svanstedt, att träna i ett 

andelskoncept skapat och ombesörjt helt och hållet av mig, i en häst som valts ut och köpts in personligen av mig 

efter rekommendation av Rickard!” 

-Linn Andersson- 

 

20 andelar.  

Andelspris: 8 000 kronor, månadskostnad: ca 687 

kronor/andel*. 
*Andelspriset gäller vid tecknade av andel senast den 31 juli 2019. Se sidan 4 för 

detaljerad budget och administrativ information. 

 

Denise Dyrdek är anmäld till alla årgångslopp som tre- och fyraåring och har inte gått premielopp.  

Därmed kvarstår Denise i Premiechansningen och kommer således att tjäna dubbla prispengar vid det fall hon 

placerar sig i något av de största unghästloppen. 

Hälften av 

andelarna är 

redan tecknade.  

http://www.linnandersson.org/
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Denise Dyrdek, brunt sto, född 3 juni 2017. 

En dotter till avelshingsten Jocose, vilken på få avkommor redan hunnit lämna två 

storloppsvinnare- båda ston!- och en dotterdotter till Gossip, 11 segrar/1,7 miljoner.

 

 
 

”En riktigt fin travare som har otroligt lätt för sig.”  

(Rickard Svanstedt, juni 2019) 

Denise Dyrdek är en högrest, lätt modell med en otrolig manke och långa kotben. 

Denise tränade 1.28/2000 meter redan i maj och skulle sannolikt kunna börja tävla 

redan som tvååring. Vi har dock bestämt att hon ska fokusera på att bygga styrka i sin 

stora kropp för att istället siktas mot att debutera tidigt som treåring.   

Denise är i stallet en hård och bestämd dam medan hon för vagn är underbart fin att 

köra. 

Denise valdes ut av Rickard Svanstedt som ettåring på sommarbetet och är inkörd och 

upptränad av Rickard. Hon bor på Bjertorp där hon står under Rickards anställde 

Kenneth Glaas dagliga beskydd och flyttar under hösten in i tävlingsstallet.

Fadern var själv kulltopp som unghäst och har inlett starkt i aveln. Mormodern var själv kulltopp på banan och 

blev en pärla i avelsboxen med tre miljonärer på åtta avkommor!

 
Denise Dyrdeks stamtavla (print från travsport.se) 

Denise Dyrdeks pappa Jocose tillhörde kulltoppen både som tre- 

och fyraåring. I aveln har han inlett mycket starkt och på hittills få 

avkommor har han redan hunnit lämna E3-segrarinnan Uncertain 

Age och Drottningens Pokal-vinnaren Activated!  

Jocose själv har en unik stam. Han är en dotterson till Ourasi, 

vilken av många anses vara en av världens bästa travhästar genom 

alla tider. Då Ourasi tyvärr var snudd på steril finns han inte i så 

många hästars stamtavlor som han borde ha gjort.  Jocoses 

mamma Ourasine blev faktiskt hans enda svenskfödda avkomma. 

 

Denise Dyrdeks mamma, Go Chip, var själv en bra tävlingshäst 

som vann fyra lopp och sprang in 347.000 kronor på blott 20 

starter. I aveln har hon inlett starkt. Samtliga hennes fyra första 

avkommor har både kommit till start och vunnit lopp! Detta trots 

att hon betäckts med mycket mediokra hingstar. Jocose är 

tveklöst den hittills bästa hingst hon fått chansen med. 

Go Chips 347.000 insprungna stod sig dock slätt i syskonskaran. 

Efter Gossips egna, lysande tävlingskarriär 

lämnade hon i aveln tre miljonärer och 

ytterligare två halvmiljonärer. Go Chip är 

efter en av tidernas bästa avelshingst på 

svensk mark, Pine Chip, vilken idag är 

oerhört välrenommerad som morfar.  

Pine Chip som morfar (print från breedly.com) 

 

 

Denise Dyrdek är friröntgad och har inga lösa benbitar 

samt veterinärundersökt den 5 juni utan anmärkningar. 

http://www.linnandersson.org/
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Det här erbjuder jag alla delägare i en häst som ägarföreträds av mig 

 

 Regelbunden och utförlig information om Din häst såväl i med- som motgångar och i perioder då ”inget händer”. 

 Information från stallet inför och efter starter. 

 Entrébiljett och möjlighet att träffa Din häst i samband med tävlingar. 

 Hästägareträffar där Du under trevliga former umgås med andra delägare, får träffa Din häst och människorna omkring 

henne. 

 Full tillgång till mig om vad för typ av travrelaterad fundering Du än kan tänkas ha eller få. 

 Kontroll av hästen även till vardags och tät dialog med såväl dennes tränare som skötare och regelbundet bollande med 

dessa om eventuella veterinärbesök, matchningstankar etc. 

 Ett tillvaratagande av hästägarnas intressen i alla delar och gentemot alla leverantörer så som tränaren och veterinärer. 

 Rätt att delta i alla större beslut så som operativa ingrepp och hingstval vid framtida betäckning. 

 

Det här erbjuder jag specifikt kring Denise Dyrdek  

 

 Glädjen i att äga en talangfull häst, speciellt utvald för såväl sin stam som exteriör och lynne utifrån att hon ska bli en 

fantastiskt rolig häst att följa i både sin vardag och genom sin tävlingskarriär. 

 Tränad av Rickard Svanstedt och skött av Jakob Smith- ett team jag samarbetat med i två år och som gjort så många 

delägare så nöjda att hälften av dem köper in sig i en till häst med samma ”laguppställning”! 

 All administration ombesörjd av Easy KB. 

 Delägarna blir kommanditdelägare och Easy KB komplementär: var och ansvarar således bara för sin egen andel. 

 
Linn Andersson i samarbete med Easy KB 

 

Linn Andersson: 

”Sedan jag själv blev hästägare genom just en andelshäst 

för 7 år sen har mitt hjärta klappat för hästägandet i 

allmänhet och hästägarerekrytering i synnerhet. Jag är 

inom travet för kärleken till hästen i kombination med 

spänningen just travtävlandet ger- och det är vad jag vill 

förmedla till fler människor! Att äga häst innefattar stora 

kostnader och under den största delen av tiden är hästen 

mest hemma och tränar. Att då bjuda in alla delägare att få 

lära känna just sin häst genom berättelser och bilder från 

dess vardag, berätta om hur den lever och återberätta 

tränarens resonemang om upplägg kring matchning och 

tankar inför och efter loppen är vad jag tror är skillnaden 

mellan en hästägare som tycker att det är kul att äga häst 

och en som inte gör det. All kommunikation ger genom mail 

vilket innebär att alla delägare alltid får samma information 

samtidigt. På så vis blir även all information både exklusiv 

och enkel att ta del av för alla till, skillnad mot om 

informationen publicerades på en hemsida eller genom en 

social media. Under åren har jag provat olika upplägg. Kring 

Denise Dyrdek skapar jag konceptet helt själv kring en  

häst jag själv valt ut och köpt in själv. I detta koncept läggs 

all bokföring och övrig ekonomisk administration på 

specialister på just detta kring just andelshästar: Easy KB. 

Jag å min sida tar ansvar för all kommunikation med 

hästens tränare, skötare och kuskar, ombesörjer de 

omröstningar bland delägarna som kan komma att krävas 

kring hästen, ombesörjer entré- och stallbacksbiljetter när 

hästen startar, sköter kontakten med externa säljare, så 

som veterinärer och försäkringsbolag, har till uppdrag att 

alltid agera för bara ägargruppens bästa samt finns alltid 

bara ett mail bort för alla frågor och funderingar som var 

och en av delägarna kan tänkas ha. Allt för att Du som 

delägare ska få ett roligt hästägande oavsett om Du så haft 

egna hästar hela livet eller aldrig sett en häst mer än 

genom TV:n.  

Denise kommer tränas av Rickard Svanstedt. Efter att ha 

både ägt och företrätt flera hästar hos Rickard de senaste 

två åren vill jag definitivt påstå att Rickard i alla delar har 

precis allt som krävs för att så småningom bli en av svensk 

travsports allra mest framgångsrika tränare. Det känns 

otroligt kul att kunna vara med från karriärens begynnelse 

och genom Denise Dyrdek får nu fler människor möjligheten 

att göra detsamma. 

http://www.linnandersson.org/
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BUDGET OCH ADMINISTRATIV INFORMATION 

Budget 

Fasta utgifter per månad 

Träningsavgift: 350 kr per dag/ 10 500 kr per månad 

Administration Easy KB: 1200 kr/månad 

Summa fasta utgifter för bolaget per månad: 11 700 kr  

Summa fasta utgifter för 1/20: 585 kr 

Övriga troliga kostnader per helår 

Försäkring (Agria Racing): 7 583 kronor 

Veterinär: 5 000 kronor 

Insatslopp: 10 000 kronor 

Utrustning: 2 000 kronor 

Summa övriga troliga kostnader för bolaget på halvår: 24 583 kr 

Summa övriga troliga kostnader för 1/20 på helår: 1 229 kr 

¤ Mer info om Rickard Svanstedt, träningsanläggning etc: 

www.rickardsvanstedt.se  

¤ För mer info om Rickard Svanstedts avgifter, så som transport- 

kostnader, vilken utrustning som ingår respektive tillkommer etc:  

http://www.horserunner.se/tranare/rickard-svanstedt  

 

¤ För mer information om delägandet i kommanditbolaget  

eller andra bokföringsanknutna frågor: www.easykb.se  

 

¤ För intresseanmälan eller info om hästen, delägandet, budget, konceptet 

 eller annat: www.linnandersson.org, linn@linnandersson.org, 0704-92 79 49 

 

Vill Du bli hästägarekompis med mig och deläga Denise Dyrdek? 
Ring eller maila mig så översänder jag Easy KB:s köpanbud och all övrig info Du kan tänkas behöva! 

  

Easy KB fakturerar varje delägare den 

faktiska kostnaden månatligen i 

efterskott. Det innebär att 

månadsavgiften kan vara både lite 

högre och lite lägre än 687 kronor, 

eller innebära en utbetalning, från 

månad till månad utifrån vilka 

intäkter eller utgifter som tillkommit 

just föregående månad. 

För att ombesörja omröstningar, 

sköta all kontakt med alla människor 

runt hästen och maila alla delägare 

samt företräda ägarna gentemot 

tränare och samtliga övriga 

leverantörer så som försäkringsbolag 

(se sid. 3) fakturerar jag inget 

månatligt arvode utan endast 10 % 

av intäkterna tillkomna genom 

hästen. Det innebär alltså att jag 

själv är helt beroende av att hästen 

faktiskt presterar: annars får jag inte 

en enda krona ersatt ens för mina 

faktiska kostnader för att företräda 

och serva ägargänget. 
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