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TEXT: 

Anne 
Adre-Isaksson

Foto: Jan Lundell

Det här är sagan om Neona 
Princess och den lilla uppföda-
rens väg till vinnarcirkeln.
–Vi har inte haft så här stora 
framgångar tidigare och har 
hela tiden fått skjuta till pengar, 
säger Roger Larsson företrädare 
för AB Ybena, som fött upp och 
äger Neona. 

Det mest anmärkningsvärda 
före Neona Princess var när 
tre avkommor efter Dai
quiri E startade samma 

kväll på Mantorp 2001 och alla tre 
vann – Hjalmar B., Dew Princess och 
Prince Spotlite.

–Det är unikt och har aldrig hänt 
tidigare vad jag vet, säger Roger.

Det hela började 1988 när ett gäng 
kompisar köpte Daiquiri E och satte 
henne i träning hos Olle Goop. När 
hon inte kunde tävla längre fick hon 
bli avelsmärr hemma i Aneby. Hon 
fick flera avkommor varav en var 
Dew Princess, som övertog rollen 

Det kan lyckas 
till slut
AB Ybena tror på framtiden

Förra året valdes AB Ybena till årets uppfödare på Mantorpstravet. Från vänster Jan 
Lundell, Roger Larsson och Per Ahlgren. Roger och Per är de två som varit med ända 
från starten 1988.

Roger Larsson kelar med Neona Princess, 
endast tio dagar gammal. 
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som avelsmärr efter tävlingskarriären.
–Min fru och dotter har alltid haft 

ridhästar och min dotter hade köpt 
en gård utanför Aneby. Vi flyttade 
Dew Princess dit och fortsatte vår 
avel på travare där samtidigt som de 
drev avel med halvblod.

Reserv för reserven
Det var där Neona Princess föddes 
den 14 april 2010.

–Hon är egentligen reserv för 
reserven, säger Roger.

–Vi betäckte Dew Princess med 
Juliano Star men det tog sig aldrig. 

Jag pratade med Staffan Nilsson på 
Staro och frågade vilka fler hingstar 
han hade. En av dem var Gigant Neo 
så vi provade med honom. 

Det föddes en hingst som aldrig 
blev registrerad men som döptes till 
Neoman. En jättefin häst men han 
kunde inte tillgodogöra sig stråfoder 
när de avskiljde honom. Han hade en 
missbildning i käken som ingen hade 
kunnat se tidigare. Så de fick ta bort 
honom direkt och ingen försäkring 
gällde eftersom det var ett medfött fel.

Besvikelsen var stor och Roger 
ringde till Stefan Melander och sa 

som det var. 
–Stefan ringde tillbaka efter ett par 

dagar och sa att vi fick använda Gigant 
Neo året därpå igen till ett reducerat 
pris. Det var jättehyggligt av honom.

Många tillfälligheter
Så föddes Neona Princess. Som 
egentligen skulle blivit till när Neo
man föddes. Och som egentligen 
skulle haft Juliano Star till pappa.

–Det är fantastiskt att vi fått vara 
med om att föda upp Neona, att hon 
blivit den hon har blivit och allt vi 
fått vara med om i ett och ett halvt 

Neona Princess utsedd till Månadens häst på Halmstadtravet – Stefan Klahr, Peter Untersteiner, skötare Erik Höglund samt Roger Larsson. 
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vår betäcker vi henne igen.
I sitt val av hingst har de under åren 

tagit hjälp av bland annat Tomas Thell 
och ASVT:s sakkunniga. Exteriören 
och plånboken har också fått styra.

–En gammal skollärare som jag kan 
ju inget om sånt här, säger Roger och 
skrattar. Jag har pratat med travfolk 
och slukat allt man kunnat ta åt sig. 
Jag har fått lära mig att man ska titta 
på korset, vinkeln på hasorna och 
liknande. Men vi tittar förstås även 
på stammen. En av delägarna i AB 
Ybena, Lennart Karlsson, kan dess
utom mycket om avel.
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år nu   det är få förunnat. Det är så 
många tillfälligheter som gör det.

Året efter att Neona föddes 
betäckte de Dew Princess med 
Wellino Boko vilket resulterade i 
hingsten Carabinieri. En hingst som 
inte alls har samma explosivitet som 
Neona, men som är väldigt stark på 
slutet. Roger hoppas att han kan vara 
med i Derbyt nästa år, även om vägen 
dit är tuff. 

Hos Ulf Stenströmer står också 
Smokey Herman, en tvååring som 
blev Dew Princess sista avkomma och 
som också verkar mycket lovande.

Under åren har AB Ybena, med 
knappa medel, tagit fram ett föl per 
år, som de själva har behållit och haft 
i träning så länge de fungerat. 

Good As Princess
Dew Princess fick de tyvärr ta bort 
för två år sedan. I stället är det Good 
As Princess som tagit över rollen som 
avelsmärr. Hon betäcktes med Noras 
Bean men det tog sig inte.

–Det skulle också blivit en liten 
saga, säger Roger. De har stått mitt 
emot varandra i fem år hos Ulf Sten
strömer. Men vi ger oss inte. Nästa 

Dew Princess vid värmningen inför Stochampionatet.

Daiquiri E med Olle Goop i sulkyn. Daiquiri E är mamma till Dew Princess som är mamma 
till Ulrica M 11 år, Lindholmens Xing 9 år, Good As Princess 7 år, Neona Princess 4 år, 
C arabinieri 3 år och Smokey Herman 2 år.
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Den 14 april 2010 föddes en liten fölprinsessa på gården 
Lindholmen i Bälaryd väster om Aneby. Hon såg ut som en 
prinsessa där hon travade i hagen tillsammans med sin stolta 
mamma Dew Princess. Fina långa välformade ben, vackert 
huvud och hon såg redan då ut att vara en klok och 
förståndig varelse som visste vad hon ville. Namnet hon fick 
var ju så klart NEONA, efter Gigant Neo som är pappan, 
PRINCESS efter sin mamma och för att hon var ju vår 
prinsessa. Att hon skulle bli en stjärna, fanns ju ett tecken på 
hennes panna, likt sin pappa. 

 Neona Princess 
e. Gigant Neo – Dew Princess e J.R. Broline

Efter tiden på gården Lindholmen och 
sommarbete i Bälaryd var det dags för 
inkörning. Henrik Johansson på Vaggerydstravet 
fick vårt förtroende att ta hand om inkörning 
och träningen fram till Premieloppet som kördes 
på Mantorpstravet den 17 sept. 2012.            
Med tiden 28,6  2160 fick hon sitt godkännande 

Gigant Neo till 
vänster.     
Vinnare av bl.a. 
Prix d’ Amerique. 
Har innehaft 
världsrekord på 
alla distanser. 

NEONA PRINCESS 
10 dagar gammal. 

NEONA PRINCESS på sommarbete (ovan) och 
banjobb på Vaggerydstravet t. h. 

Den 31 okt 2012 kommer NEONA 
PRINCESS till proffstränaren i Halmstad 
Peter Untersteiner. En liten ponny som 
inte ser mycket ut för världen, enligt 
Peter. Skötaren Erik Höglund fick ta hand 
om den lite speciella envisa damen som 
ville bestämma själv. 

Så kom den dagen som vi ägare går och 
väntar på under de kalla vintermånaderna.  
NEONA PRINCESS ska kvala i Halmstad. Peter 
ska inte köra utan han ger tömmarna till 
Sören Boel, ”han tycker nog att vår häst är en 
medelmåtta så hon är nog inte så viktig för 
honom” var tankarna för oss ägare. Den 6 maj 
kvalade hon in på tiden 18,8 vilket gjorde oss 
lite hoppfulla då ingen av våra tidigare hästar 
kvalat på så låg tid. 

Tävlingsdebuten på Vaggerydstravet den 17 maj 
2013 slutade med seger direkt. Leif ”Loket” 
Olssons kommentar i vinnarcirkeln ”Njut nu 
grabbar för det kanske är första och enda 
gången ni kommer till vinnarcirkeln med den här 
hästen”. 

Seger nr 3 Åby den 13 juni 2013 voltstart från 
springspår visade hon sin startsnabbhet och i 
ledning från start till mål i en snabb avslutning 
vann hon med två längder. 

På Jägersrotravet den 9 juli 2013 kom sen 
den fjärde segern mycket övertygande. 

Efter en fjärde plats i E3 kvalet och missad 
finalplats till finalen i Örebro så fick det bli start 
i E3 Consolation den 16 aug. 2013 som 
resulterade till seger från utv. ledaren i hela 
loppet. 

Den 10 sept. 2013 är det dags för sjätte 
segern i Folksams Sommar stoseriefinal efter 
ett rafflande upplopp med Red Rose America. 

Uttagning till Svenskt Trav-Oaks på Solvalla 
den 18 sept. 2013. Seger nr 7. 

Svenskt Trav-Oaks Final den 29 sept. 2013. 
Med Kenneth Haugstad som kusk då Peter 
var avstängd kom hon in på fin fjärde plats 

Seger nr 2 Halmstadstravet 3 juni 2013. Efter 
en tät slutstrid visade NEONA PRINCESS 
vilken vinnarskalle hon har.  

Efter årsdebuten 2014 på Örebrotravet BC kval 
som resulterade i en andraplats från 11e spår, 
kom årets första seger på Solvalla den 30 april 
tillsammans med Erik Adielsson. 

Efter att varit i final både i Drottning Silvias Pokal 
(4a) och Stosprintern (5a) kom den andra segern 
för året den 11 juli i ett uttagningslopp till 
StoChampionatet 2014 på Axevalla 

Efter en hård slutstrid med Backfire visade 
Neona Princess sin löpskalle igen och tog årets 
åttonde seger i Breeders’ Crown semifinal den 
23 okt. 2013. I Finalen på Eskilstuna missade 
hon körningen om spets och blev instängd med 
massor krafter kvar, klättrade nästan upp i 
ryggen på Robert Bergh innan mållinjen. En 4e 
plats  

Axevalla en varm solig dag den 20 juli 2014 
kommer den första stora klassiska segern som 
tar oss till travets historieböcker. Seger i 
StoChampionatet 2014. Peters son Johan körde 
Neona i spets hela loppet. 

I Uttagningen på Jägersro till Derbystoet den 
26 aug. 2014 visade Neona Princess att hon 
tillhör kulltoppen, fjärde segern för året och 
hennes 12e totalt. 

I finalen av Derbystoet den 7 sept. 2014 visade 
NEONA PRINCESS att hon är kullens Drottning. 
Här kom den andra stora klassiska segern efter 
ledning från start till mål. 

Breeders’ Crown semifinal på Solvalla 19 okt. 
2014. Neona Princess fullbordar sitt första 
staket när hon tar sin sjätte seger för året. 

NEONA PRINCESS i Breeders’ Crown finalen på 
Eskilstuna den 2 nov. 2014 var det så nära att 
hon skulle ta sin tredje stora seger för året men 
med en noslängd tappade hon segern. 

Sammanställning av Neona Princess första fyra år är gjord av Jan Lundell.  Neona Princess gjorde under den tiden 25 starter som resulterade i 14 segrar 5 andra och 1 tredje plats och tjänade 3 867 360 kr. 154 694 kr per start. 

Neona Princess – från 
fölprinsessa till travdrottning
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Socialdemokrater namngav
–Vi har förstått att Daiquiri E kom
mer från en bra stam och vi valde 
J.R.Broline när Dew Princess föddes 
eftersom Olle Goop höll på att vinna 
Elitloppet med honom, och Olle var 
den första tränaren vi kom i kontakt 
med inom travet.

Valet av namn på fölen har skiftat 
genom åren. Roger skrattar lite gene
rat när han berättar att det i början 
var gamla socialdemokrater som fick 
låna sina namn till deras föl – Golda 
M., Gro Harlem B, Hjalmar B. och 
Indira G.

–Sen tyckte vi att det var lite larvigt 

och alla var ju inte socialdemokrater!
Nu hoppas personerna inom AB 

Ybena att Carabinieri ska växa 
till sig och bli en riktigt bra fyra
årshingst som kan göra fina insatser 
nästa år. 

–Han har kapacitet och går sina 
14tider med lätthet, säger Roger. 
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Carabinieri, fyraårshingsten som Roger Larsson och hans kompisar hoppas mycket på inför nästa år.

Neona Princess (Gigant Neo-
Dew Princess) har tjänat nästan 
fyra miljoner kronor och vann 
Stochampionatet i år.

www.pharmalight.se  •  www.ceratex.se

När PharmaLights kraftfulla LED Ljusbehandlingar används i stall och på djur är inte framgången långt borta. Nöjda kunder och använ-
dare hör av sig och är mest förvånade över att inte alla redan har provat och har kunskap om ljusets läkande förmåga. Redan 1903 delades 
Nobelpriset ut för bevisad effekt i läkning med hjälp av rött ljus. Det är över 100 år sedan priset delades ut... PharmaLight.se arbetar varje 
dag med att lära ut och sprida kunskapen till så många vi kan. Möjligheterna med att läka/friskvårdsbehandla med hjälp av PharmaLights 
LED-ande Ljusbehandlingsprodukter är förvånansvärt omfattande.

PharmaLight
Ättarpsvägen 88-45, SE-245 91 Staffanstorp, Sweden
Kicki +46 (0)702 58 53 54 Marcus +46 (0)704 55 48 22

Att erbjuda marknaden LED-ande Ljusbehandlings-
produkter innebär att man blir jagad
...av konkurrenterna
- Tack för det betyget!

En av våra produkter är 
WARP 10®/75® från USA

Fördelarna med LED ljusbehandling har visats i vetenskapliga studier och 
i en rad kliniska studier/case genom bland annat NASA och DARPA 
i USA. Leverantören som Amerikanska rymdbolaget NASA arbetat 
med ingår i PharmaLights produktsegment. Ett exempel är Warp 75®, 
utrustningen som stimulerar cellernas tillväxt till 150-200%. Originalet 
levereras från PharmaLight.se även om andra leverantörer hänvisar till 
NASAs forskning.

Kopplingen till NASA...för kunskapstörstarna
Det amerikanska bolaget Quantum Devices Inc, har utvecklat HEALS®-
High Emissivity Aluminiferous Luminescent Substrate- teknologin åt 
NASA. Denna teknologi är det som gör att Quantum Devices får använ-
da LED energinivåer på 60 MW/cm2, den energinivå som enligt forskning 
är mest fördelaktig för smärtlindring. Bra att känna till, att PharmaLights 
WARP 10® är det enda FDA-godkända behandlingsinstrumentet som an-
vänder sig av HEALS® teknologin, utvecklad för att användas av NASA 
och DARPA. Quantum Devices har det enda fotobiologiska systemet som 
finns på NASA:s Hall of Fame. WARP 10® är framtagen för och används 
inom US Army.

Från hästar till pensionärer
I Sverige blev WARP 10® redan från början en storsäljare och nöjda kun-
derna finns över hela landet. En anledning till framgången är det låga priset 
11.000 SEK inklusive moms. Den är kraftfull vilket ger korta behandlings-
tider med färre antal behandlingar, drivs med uppladdningsbara batterier, 
levereras tillsammans med laddare, lättanvänd med endast en startknapp, 
smidig - den får plats i fickan och den har den nyaste tillgängliga tek-
nologin. Den är framtagen på uppdrag från USA Army - då förstår de 
flesta att den är både effektiv tålig och har en beräknad lång livslängd. På 
PharmaLight.se hemsida står mycket information om WARP 10® och alla 
andra produkter - jämför oss gärna med konkurrenternas hemsidor. De 
18 PharmaLightryttarna - vilka alla ligger på landslagsnivå - berättar och 
refererar osminkat om PharmaLights olika produkter samt deras upp-
levda resultat av friskvårdsbehandlingar.
Kicki och Marcus är varje vecka ute och behandlar hästar i stall världen 
över. Erfranheten förmedlas vidare till alla PharmaLightare. En kund gav 
dem en ny titel med tanke på det stora kapitalet som var bundet i stallets 
tävlingshästar. Stallets Kapitalförvaltare. Välkommen till framtiden redan 
idag tillsammans med PharmaLight.se

  9.990

OBS! Nytt lägre pris 9 990:- inkl moms. 
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