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– Jag kan fortfarande inte fatta 
att det är sant. Det är det största 
som hänt, säger en rörd Pethra 
Prytz, som efter segern skrek 
rakt ut från läktaren på Jägersro. 

Med en av Sveriges bästa 
kuskar, Björn Goop, i sulkyn 
gick det bättre än vad någon 
hade vågat hoppas på. 

Den sjuåriga travhästen 
Milles Tempo har sammanlagt 
elva segrar och två andraplat-
ser på 24 starter bakom sig, 
men det har varit i V65 och V5. 
När han för fyra år sedan blev 
utdömd på grund av dåliga knän 
ville varken Pethra eller hästens 
ägare Alf Pettersson ge upp 
hoppet för snabbt. 

– Vi började med att träna 
upp hans muskler genom styr-
keträning för att sedan kunna 
öka farten utan att det belastade 
knäna för mycket. Vi är ett helt 
gäng här i Lid som har engage-
rat oss i träningen, och det gav 
resultat. Det är ett bevis på att 
man aldrig ska ge upp.

Nästa utmaning för Milles 
Tempo blir under Åbys Stora 
Pris som går den 17 september. 

Då ska han tävla i ett V75 som 
går på en bana bredvid. Pethra 
har gett en förfrågan till Björn 
Goop om att köra även i det 
loppet, men ännu är det inte 
klart hur det blir. 

– Han har verkligen förvand-
lats från en trashank till kung 
och vi är så otroligt stolta, säger 
Pethra Prytz. 

JOHANNA ROOS

Ale-häst vann V75-lopp
– Tränaren Pethra Prytz fällde glädjetårar

Segrare. Travhästen Milles Tempo, som har sin hemvist på Pethra Prytz gård i Lid, segrade i 
ett V75-lopp förra söndagen.

Petra Prytz har all anledning att krama om stallets nya stjärna.
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SKEPPLANDA. För fyra 
år sedan blev trav-
hästen Milles Tempo 
utdömd av veterinären. 

Men tack vare mycket 
envishet och omtänk-
sam träning sprang han 
förra söndagen in som 
V75-etta på Jägersro. 

HÖST
PRISER 
PÅ GRÄSKLIPPARE!
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NYCKELTILLVERKNING

PASSA PÅ!


