SVENSKT TRAVKRITERIUM

Inga orosmoln
Full koll i fyra generationer

EVERLÖV. Uppfödare, delägare, tränare, körsven och en häst som kan sammanfatta
stora delar av Conrad Lugauers karriär.
På söndag går Campo Bahia ut i Svenskt Travkriterium som en av favoriterna.
– Jag har ju kört hans mor American Dream, mormor American Goal och med
mormors mor Wünschelrutes dotter Charade tog jag en av mina första större segrar,
säger Conrad Lugauer.
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riumfen med Charade kom i Grosser Badener Zucht-Preis i Baden
1996. Men det här var egentligen
bara startskottet på något mycket större och tre generationer senare har Conrad Lugauer
fått fram den häst han själv håller
som den bästa han någonsin tränat.
– Campo Bahia har alla bra
egenskaper och så är han lite snabbare än de flesta hästar. Däremot har
han inte börjat att ta själva tävlingsbiten på riktigt allvar ännu. Fortfarande är Campo Bahia väldigt
barnslig av sig, men när han lärt sig
vad det här går ut på är jag övertygad om att

han kommer bli mycket bättre. Det känns som
det finns mycket utveckling kvar i honom.
Nu väntar finalen i Svenskt Travkriterium
med chans att plocka hem mastiga fyra miljoner kronor vid seger.
– Finalen blir tuff med
många bra hästar och det
är precis som det ska vara
när det tävlas om så mycket
pengar. Sportsligt är verkligen Svenskt Travkriterium
något att se fram emot, säger Conrad Lugauer.
Campo Bahia beskrivs
av sin tränare som klok och
utrustad med alla egenskaper som formar en
häst av allra högsta kaliber.

Psyket är bra, men det som
jag lade märke till allra mest
var hans sätt att accelerera.
Han flög fram över banan!
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– Han har alltid haft lätt för sig, det finns
inga konstigheter alls runt honom och han
passar alldeles utmärkt in i mitt träningskoncept. Psyket är bra, men det som jag kanske
lade märke till allra mest, när jag åkte in med
honom till Jägersro första gången som tvååring, var hans sätt att accelerera. Han bara
flög fram över banan!
Det var också precis vad Campo Bahia gjorde när Conrad Lugauer petade in den sista
växeln (det kanske finns fler...) på upploppet
i kvalet till Svenskt Travkriterium trots att
Muscle Hill-sonen avverkat sista 1.100 meterna ute i tredjespår.
Oavsett resultatet på söndag så blir det sista
starten för Campo Bahia för säsongen!
– Mitt mål som tränare är att någon gång
vinna Elitloppet eller Prix d’Amérique och då

för Lugauer
får du inte köra för tufft med hästarna om de
ska vara som bäst som sex- eller sjuåringar. Jag
startar ogärna hästarna som tvååringar. Det
sliter alldeles för mycket på kroppen om de
ska klara av att vara med i de stora loppen som
äldre.

A

tt Campo Bahia betyder lite
extra för Conrad Lugauer är
kanske inte så konstigt. Han
har fött upp sonen till Muscle
Hill och Americandream. Uppfödning
är inget Lugauer sysslar med till vardags,
men den biten är inte helt främmande för
honom.
– Mamman ägdes av en äldre man
i Wien och han ville inte hålla
på och krångla med moms
och skatt i Sverige.

Därför löste vi det så att han fick första avkomman undan Americandream – A Chocolate Dream – medan jag behöll mamman.
Det har varit lyckat för båda parter. Fölet
växte upp hos Conrad Lugauer i Skåne och
sedan skickade han A Chocolate Dream till
Österrike och till samma tränare som till
Sverige-bekantingarna Othello Victory och
Rocket Power, Gregor Krenmayr.
I slutet av juli vann A Chocolate Dream (e.
Chocolatier), 1.14,8ak*/€11.757, det österrikiska Stoderbyt i Baden för Krenmayr på
1.16,6a/2.100 meter.
– Jag har också en tvåårig helsyster till
Campo Bahia vid namn American Hill som
är väldigt fin, men som inte kommer att starta
som tvååring. I år är Americandream dräktig
med Maharajah och den avkomman har jag
bestämt mig för att sälja. Nästa år ska Americandream betäckas med Muscle Hill igen.
Americandream (e. Extreme Dream),
1.13,5am/387.039 kr, tävlade för Conrad Lugauer och vann sju lopp på 25 starter.
– Det var en riktigt fin, stor och rejäl häst
som var mycket talangfull, men som saknade det rätta temperamentet. Men det fanns
också en förklaring till det...hennes mamma
American Goal dog i samband med att Ame-

Campo Bahia och skötaren Nick Elving dagarna
efter Kriteriekvalet.
SULKYSPORT NR 39-2018 | 9

SVENSKT TRAVKRITERIUM

Mödernelinjen
>> Här är hela mödernelinjen för Campo
Bahia (e. Muscle Hill-Americandream)
– med rötter i Österrike, Jugoslavien,
Ungern och USA:
Americandream (AT) e. Extreme Dream (US)
American Goal (AT) e. Armbro Goal (US)
Wünschelrute (AT) e. Advokat (AT)
Schönfelderin (AT) e. Armbro Duke (US)
Jerkica (YU) e. Deauville II (FR)
Jerka (YU) e. Ficzko (HU)
Jelenka (YU) e. Ipoly (HU)
Jerica (YU) e. Re Contra (HU)
Jere (HU) e. The Plunger (US)
Silence T (US) e. Silent Brook (US)
Gertie McGregor (US) e. Robert McGregor (US)
Gertie (US) e. Bourbon Wilkes (US)
Pick (US) e. Ericsson (US)

Wünschelrute föddes i Österrike, men
hennes mormor kom från Jugoslavien.
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Som tvååring flög hästen fram i ett jobb på Jägersro. Förra veckan gjorde Campo Bahia samma sak i Kriteriekvalet, där Demilo Brick plockades ned sista biten.
Foto Jeannie Karlsson

ricandream föddes och hon fick ingen stabil
uppväxt.
Två avkommor hann American Goal få innan hon lämnade jordelivet. Hennes förstfödde
Sanssouci (e. Gigaro), 1.12,0ak/€101.933, har
också tävlat periodvis i Sverige.
American Goal (e. Armbro Goal), 1.17,8ak/167.417
kr, gjorde bara sju starter och
vann fyra lopp. Bakom henne
vann Conrad Lugauer Stoderbyt i Österrike från spets,
men det finns fler klassiska
vinnare i den här stamtavlan.
Mormors mor Wünschelrute
(e. Advokat), 1.20,6/€39.022,
lämnade Charade (e. Pershing),
1.16,6/€56.434.
– Jag vann Grosser Badener Zucht-Preis i
Baden 1996 med Charade och hon var en väldigt snabb häst som hade enkelt för sig. Med
den tidens mått var Charade ett jättebra sto,
men hennes dotter La Traviata var faktiskt

ännu bättre och med henne vann jag dubbla
Derbyn i Österrike.
Förutom Derby-vinsterna tog La Traviata
(e. Awesome Goal), 1.15,3ak/€42.300, hem
Hambletonian-Preis och Hermann Waldbaur-Gedenkrennen. Det är inte så konstigt
att Conrad Lugauer känner lite extra för den
här familjen.

Med den tidens mått var
Charade ett jättebra sto, men
hennes dotter La Traviata
var faktiskt ännu bättre

D

en här grenen har
inte bara funnits
i Österrike, utan
har en ännu brokigare bakgrund. Mödernelinjen Pick (e. Ericsson) kommer
ursprungligen från Nordamerika, men är inte längre verksam på andra sidan Atlanten.
– Det är en liten obetydlig stofamilj
vars enda representant på 1.12,5-listan utöver Campo Bahia (1.12,2am*) är Sanssouci
(1.12,0ak) och svenskfödda duon Brinovas
Jackpot (1.12,4ak) och Irina K. (1.12,2ak)

La Traviata och Conrad Lugauer vid försöksseger till
österrikiska Derbyt.

Campo Bahias storasyster A Chocolate Dream och
Gregor Krenmayr vann Österrikes Stoderby i somras.
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Den bästa häst Conrad Lugauer tränat. Jägersrotränaren tar till stora ord när det handar om treårige Campo Bahia, som han dessutom fött upp själv.
Söndagens start i Kriteriet blir årets sista. Lugauer smider stora planer för framtiden och vill inte ”bränna” sin häst för tidigt.
Foto Mikael Rosenquist

Kuriosa

Lite lek före allvaret. Campo Bahia rullar runt i den stora hagen på Conrad Lugauers träningsanläggning.

De två sistnämnda går tillbaka på Mad Hatter
och gemensamma nämnare mellan Mad Hatter och Silence T är Gertie McGregor, berättar avelshistorikern Tom Viebke.
Mad Hatter importerades till Sverige av Johan ”Presidenten” Nilsson under hans andra
resa över till USA hösten 1937 tillsammans
med privattränaren Hugo Andersson. I USA
var priserna på hästar på den tiden fortfarande
resonabla och tillgången både på fölston och
unghästar var praktiskt taget obegränsad.
Just 1937 var ett stort år när det gällde importer av travare från USA och de uppmärksammades i ”Dagens Eko”. Nyligen orkade
inte ens Radiosporten berätta vem som vann
Trotting Masters-finalen i Östersund, men
på den tiden fick travsporten ett helt annat
utrymme i etern. Numera handlar inte travet
så mycket om sport längre, utan nästan uteslutande om spel och det kanske är därför som
behandlingen är styvmoderlig?

S

ilence T importerades till Österrike-Ungern 1901, men i samband med
utbrottet av det Första världskriget
1914 ”exporterades” hon till Ungern

och där födde hon dottern Jere, som i sin
tur – året var 1930 – flyttade till Kungariket
Jugoslavien. När Jugoslavien senare ombildades till en folkrepublik under ledning av Josip
”Tito” Broz levde mödernelinjen vidare några
decennier tills Jerkica (e. Deauville II), 1.25,8,
föddes 1957.
Jerkica togs till Österrike av den flerfaldige championtränaren Ernst Fischer, som på
grund av sina judiska rötter tvingades fly till
Rumänien under Andra världskriget. Han
återvände senare till Österrike och det var han
som hittade Jerkica i Jugoslavien.
Stoet sattes i avel på Gestüt Schönenfeld
och betäcktes med den österrikiska Derby-vinnaren Armbro Duke och 1970 föddes
Schönenfelderin. Hennes första avkomma
blev Wünschelrute – mormors mor till Campo Bahia!

Ernst Fischer flydde till Rumänien under Andra världskriget.
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Conrad Lugauer har chansen att bli den andra
tyske tränaren som vinner Svenskt Travkriterium.
Senaste det begav sig var 1938. Det året
vann Jägersro-stationerade Antonius Adamski
med stoet Queen Nedworthy. Samma år vann
hon också Skånska Travsällskapets Stora Pris
för treåringar. Året efter tog stoet hem Svenskt
Travderby, men då hade Queen Nedworthy
sålts för stora pengar till Stall Söder och Ragnar Thorngren tagit över träningen.
Antonius Adamski var den första privattränaren hos Leonard C. Peterson-Brodda efter att
tidigare ha varit lärling hos självaste Charlie
Mills. Under sin tid på Brodda vann Adamski
Svensk Uppfödningslöpning med Minister 1940.
Adamski föddes i Berlin den 17 januari
1913 och dog 27 juli 2008.
Han hade ett litet udda intresse vid sidan
av travsporten: akvariefiskar. I den utmärkta
boken ”Jägersro 100 år” kan det läsas ur ett
styrelseprotokoll från 27 november 1945:
”Tränare A. Adamski hade i skrivelse anhållit att för 50 kronor per år få arrendera rätten
till daphniafisket i dammen. Detta bifölls.”
Antonius Adamski behövde helt enkelt ha
föda till sina akvariefiskar och daphnier är
helt enkelt vattenloppor...

Queen Nedworthy och tyske Antonius
Adamski.
Foto Jägersro 100 år
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